
Protokół Nr VI/15 
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 27 maja 2015 roku  
      

 

 

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska poinformowała, że  

dzisiejsza uroczystość poświęcona jest obchodom rocznicy odtworzenia w Polsce samorządu 

terytorialnego. Dzień to szczególny, bo właśnie dziś 27 maja mija 25 lat od czasu pierwszych, 

wolnych, demokratycznych  wyborów do rad gmin.  

 

Następnie poprosiła wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu.  

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 

uroczystą VI sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. 

Powitała:  

 

     radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach,  

 Starostę Powiatu Wrzesińskiego p. Dionizego Jaśniewicza  

 radnych Powiatu Wrzesińskiego 

 p. Krzysztofa Strużyńskiego,  

 p. Mirosława Balickiego  

 p. Józefa Szafarka  

 przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Kaźmierczaka   

wójta Gminy Kołaczkowo - Teresę Waszak  

dr Pawła Antkowiaka  

 ks. kanonika proboszcza parafii Pyzdry – Ryszarda Kopczyńskiego  

 sołtysów i zaproszonych pozostałych gości.  

 
 

Po czym odczytała porządek obrad sesji.  
 

1. Przedstawienie porządku obrad  

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata   

2015 – 2020. 

3. Wygłoszenie okolicznościowego referatu „25 lat samorządności”  

4. Wręczenie podziękowań.  

5. Zakończenie sesji.  

 

 
Ad. 2.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju 

Gminy i Miasta Pyzdry na lata   2015 – 2020. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VI/64/15 

w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata   2015 – 2020. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



 2 

Ad. 3.  

Dr Paweł Antkowiak – adiunkt w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na 

Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu wygłosił okolicznościowy referat nt. „ Ćwierć wieku samorządu terytorialnego  

w Polsce”.  

W tym roku obchodzimy 25 rocznicę odtworzenia w Polsce samorządu terytorialnego. 

Tego typu jubileusz zawsze skłania do refleksji na temat tego co udało się osiągnąć, gdzie 

zawiedliśmy i co jeszcze przed nami. Nie ulega bowiem wątpliwości, że rozwój samorządu 

terytorialnego jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do demokratyzacji 

systemu politycznego w Polsce. Odwołanie się do idei samorządności należy uznać za jeden  

z fundamentów ustrojowych III Rzeczypospolitej. 

Rok 1989 przyniósł wiele zmian, w tym m.in. restytucję samorządu terytorialnego. 

Reformy wprowadzone pakietem ustaw z 1990 roku przywróciły zjawisko władzy lokalnej  

w Polsce. W dniu 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił nowelizację Konstytucji, stwierdzając  

w art. 5, że „Rzeczpospolita Polska gwarantuje udział samorządu terytorialnego  

w sprawowaniu władzy” oraz uzupełniając ją nowym rozdziałem poświęconym samorządowi. 

W tym samym dniu uchwalono jeszcze dwie ustawy o fundamentalnym znaczeniu dla 

funkcjonowania polskiego samorządu – ustawę o samorządzie terytorialnym (obecnie 

gminnym) i ordynację wyborczą do rad gmin. Uwieńczeniem wysiłku reformatorów tamtego 

okresu było przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 27 maja 1990 roku. Wtedy 

właśnie odbyły się w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad gmin i jednocześnie realnie 

zapoczątkowany został proces budowy nowego modelu państwa. 

Pod auspicjami nowej Konstytucji z 1997 roku rozpoczął się drugi etap reformy 

samorządowej, który miał na celu wprowadzenie dwóch wyższych szczebli jednostek 

samorządu terytorialnego, a mianowicie powiatu oraz województwa. W dniu 5 czerwca 1998 

roku przyjęto ustawy o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz  

o administracji rządowej w województwie. Na mocy tych aktów prawnych z dniem 1 stycznia 

1999 roku powstał trójstopniowy podział terytorialny: gminy (2479), powiaty (379, w tym 

314 powiatów ziemskich oraz 65 miast na prawach powiatu) oraz województwa (16). 

Według zamierzeń twórców reform samorządowych podstawowymi celami ich 

wprowadzenia miała być decentralizacja państwa poprzez przeniesienie wielu zadań  

i kompetencji z centrum do jednostek samorządowych, a także budowa instytucji demokracji 

obywatelskiej. Założenie było bardzo proste – im bliżej obywatela zapadać będą decyzje, tym 

trafniej odpowiadać one będą na społeczne zapotrzebowanie. I tak de facto jest, chociaż 

przyznać trzeba, że nie wszystko się udało. Ciągle dyskutujemy nad zasadami finansowania 

działalności samorządów, zakresem ich kompetencji, przekazywaniem kolejnych zadań 

samorządom bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych etc. Na wielką 

pochwałę zasługuje sposób wydatkowania pieniędzy unijnych przez polskie samorządy. 

Warto też pamiętać, że proces budowy samorządu terytorialnego w Polsce nie jest 

skończony, a przed nami pojawiają się nowe wyzwania. Coraz częściej w Polsce mówi się  

o zwiększeniu roli metropolii i dużych aglomeracji miejskich. Wydaje się także, że należy 

coraz intensywniej włączać inne – zewnętrzne podmioty w proces sprawowania władzy na 

poziomie lokalnym. Chodzi przede wszystkim o włączenie organizacji pozarządowych, 

przedstawicieli świata biznesu oraz mieszkańców w proces podejmowania decyzji 

publicznych. Coraz większą popularność zdobywają też tzw. budżety obywatelskie, powstają 

rady osiedli czy rady dzielnic, konsultacje społeczne nabierają nowego znaczenia  

i charakteryzują się wyższą jakością aniżeli na początku lat 90. Nie ulega więc wątpliwości, 

że samorząd stał się znakomitą szkołą wyrobienia obywatelskiego i przyczynia się do budowy 

społeczeństwa obywatelskiego. 
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25 lat doświadczeń to okazja do tego aby świętować, ale nie możemy tracić czujności. 

Samorząd nie jest instytucją daną raz na zawsze, bowiem to tak naprawdę od państwa zależy, 

czy zechce ono przekazać część swoich uprawnień grupom społecznym na poziomie 

lokalnym ufając, że będą one w stanie lepiej realizować część zadań publicznych. Posiadanie 

samorządu terytorialnego jest swoistego rodzaju przywilejem, który winien być 

pielęgnowany. O samorząd należy zabiegać, czasem o niego walczyć, ale jedno jest pewne, 

jego obecność w Polsce podniosła znacznie jakość naszej demokracji. Często to właśnie na 

polu samorządowym pojawiają się rozwiązania i pomysły, które potem powielane są na 

szczeblu centralnym. Należy z nadzieją, ale i uwagą spoglądać w przyszłość tak, abyśmy nie 

zeszli z obranej 25 lat ścieżki samorządowej. Dzisiaj już wiemy – wybór był słuszny. 

 

Ad. 4.  

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska 

 

Przywrócenie samorządu terytorialnego wymagało licznych zmian w porządku prawnym. 

Przełomem był 8 marca 1990 r., kiedy to uchwalono ustawę o samorządzie terytorialnym  

i ordynację wyborczą do rad gmin. Na jej podstawie 27 maja 1990r. odbyły się pierwsze 

wolne i demokratyczne wybory do władz samorządowych. Dzisiaj data ta wyznacza 

powstanie samorządu terytorialnego w Polsce.  

Mieszkańcy otrzymali możliwość wpływania na to co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. 

Kolejnym etapem była reforma administracyjna. 1 stycznia 1999 r. zostały wprowadzone trzy 

szczeble samorządu terytorialnego – gmina, powiat, samorząd województwa. Każdy z nich 

posiada inną strukturę i odmienne kompetencje.  

 

1990 - 1994 
27 maja 1990 roku w wyborach powszechnych zostało wybranych 22 radnych do Rady 

Gminy i Miasta Pyzdry .  

Pierwsza sesja Rady Gminy i Miasta Pyzdry odbyła się dnia 5 czerwca 1990 r., na której radni 

dokonali wyboru przewodniczącego rady w osobie p. Michała Hoffmanna  

Został wybrany 7 osobowy Zarząd Gminy i Miasta.  

1994 - 1998  
Wybory radnych drugiej kadencji odbyły się 19 czerwca 1994 r. Wybranych zostało 20 

radnych  

Pierwsza sesja Rady Gminy i Miasta Pyzdry odbyła się dnia 1 lipca 1994 r. , na której 

wybrano przewodniczącego rady – Władysława Skupińskiegio, a 8 lipca 1994r. radni 

dokonali wyboru burmistrza - p. Krzysztof  Strużyński.  

Rada dokonała wyboru 7 – osobowego Zarządu Gminy i Miasta.   

1998 - 2002  
Wybory samorządowe odbyły się 12.10.1998r., podczas których mieszkańcy gminy dokonali 

wyboru 20 radnych.   

Pierwsza sesja Rady Gminy i Miasta Pyzdry odbyła się dnia 30 października1998r., na której 

dokonano wyboru przewodniczącego  rady w osobie Władysława Skupińskiego. Na II sesji w 

dniu 9.11.1998 radni wybrali Krzysztofa Strużyńskiego na stanowisko burmistrza.  

W tej kadencji działał 7 osobowy Zarząd Gminy i Miasta. 

 2002 – 2006  
Od 2002 zostały wprowadzone bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i zmniejszono 

liczbę wybieranych radnych. W gminach do 20 000 mieszkańców wybieranych było 15 

radnych.  
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W wyborach samorządowych dnia 27.10.2002 r. społeczeństwo wybrało radnych  

i burmistrza, którym został Krzysztof  Strużyński. Pierwsza sesja odbyła się 18.11.2002 r.. 

Przewodniczącym  Rady został Józef Majdecki.   

2006 – 2010  
Wybory samorządowe zostały przeprowadzone 12.11.2006 r. Wybrano 15 radnych  

i burmistrza – Krzysztofa Strużyńskiego.  

Pierwsza sesja odbyła się 27.11.2006r. Przewodniczącym Rady byli: Elżbieta Kłossowska, 

Mieczysław Podlewski. 

2010 – 2014  
W dniu 22.11.2010 w wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych wybrano 15 

radnych i burmistrza, którym ponownie został Krzysztof Strużyński.  

Funkcję Przewodniczącej Rady w tej kadencji pełniła Elżbieta Kłossowska.  

2014 – 2018 
W 2014r. wybory samorządowe odbyły się 16 listopada. Wybrano 15 radnych i burmistrza – 

Przemysława Dębskiego.  

Przewodniczącą Rady została Elżbieta Kłossowska.  

 

 Myślę, że największym osiągnięciem samorządu są ludzie - radni, sołtysi, działacze 

społeczni i pracownicy samorządowi, gdyż to oni przyjęli na siebie odpowiedzialność za 

ukształtowanie nowego oblicza naszej Gminy i Miasta.  

 Pragnę więc w 25 - rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego złożyć radnym, 

sołtysom, działaczom społecznym i pracownikom samorządowym najserdeczniejsze życzenia 

wytrwałości i dalszych sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej Gminy i Miasta 

Pyzdry.  

 

Następnie głos zabrał Przemysław Dębski, burmistrz  

 

W 1891 roku ukazała się Encyklika Rerum novarum  Leona XIII,  która  po raz pierwszy 

sformułowała zasadę pomocniczości. Zasadę określającą, że decyzje ważne dla obywateli 

powinny być podejmowane i realizowane na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej grupy 

społecznej, której dotyczą, a nie na poziomie władzy centralnej. Podstawą zasady 

pomocniczości jest założenie, że zadania realizowane przez podmioty znajdujące się blisko 

obywateli, zostaną wykonane bardziej skutecznie i efektywnie.100 lat później zasada ta legła 

u podstaw odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce. 

Dzisiejszy jubileusz jest dobrą okazją do dokonania krótkiego bilansu z realizacji zadań  

w jakich Państwo Polskie dało nam swobodę działania, reaktywując samorząd Gminy  

i Miasta Pyzdry w 1990 roku.  

Wartość pierwszego budżetu gminy uchwalonego w 1990 roku opiewała na: 

6 mld 240 mln zł – brzmi nieźle, dopóki nie weźmiemy pod uwagę, że to kwota przed 

denominacją, która miała miejsce w 1995 roku. A zatem po odjęciu czterech 0, biorąc pod 

uwagę dzisiejszą wartość złotego, budżet gminy w 1990 roku wynosił 624 tys. zł.  

Budżet gminy w 2015 roku to 22 mln 190 tys. zł. 

Duży wpływ na jakość życia mieszkańców zawsze miała infrastruktura komunalna i tak 

długość utwardzonych dróg gminnych  z 11 kilometrów w 1990 roku zwiększyliśmy do 42 

kilometrów w 2015 roku. 

Ogromna praca została również wykonana w zakresie wodociągowania gminy, gdzie w 1990 

roku posiadaliśmy 33 kilometry sieci wodociągowej, dzisiaj natomiast długość tej sieci 

wynosi 126 kilometrów. 
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Od zera trzeba było budować infrastrukturę kanalizacyjną. Aktualnie Gmina Pyzdry jest 

wyposażona w 19 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, 

spełniającą współczesne standardy ochrony środowiska.  

W minionym ćwierćwieczu do użytku mieszkańców gminy zostały oddane dwa duże obiekty 

sportowe. Pierwszy to hala widowiskowo-sportowa, w której się obecnie znajdujemy, drugi to 

kompleks boisk sportowych przy ulicy Nowoogrodowej w Pyzdrach.  

Nie zapominano też o małej infrastrukturze, równie ważnej dla mieszkańców,  jak chociażby 

świetlice wiejskie czy place zabaw, których aktualnie funkcjonuje 14  na terenie całej gminy.  

W 1996 roku gmina przejęła wszystkie szkoły podstawowe działające na jej terenie. Od tego 

czasu systematycznie modernizowano bazę edukacyjną, aby kolejnym pokoleniom pyzdrzan 

zapewnić jak najlepsze warunki do nauki. 

Jako samorząd gminny od lat staramy się rozwijać turystykę na naszym terenie, wzmacniając 

jego naturalny potencjał takimi inwestycjami jak budowa przystani wodniackiej czy ścieżki 

rowerowej.  

W tym miejscu warto również wspomnieć, że jako jedna z niewielu gmin tej wielkości, 

pielęgnujemy pamięć o naszej długiej i bogatej historii, prowadząc Muzeum Regionalne 

Ziemi Pyzdrskiej.      

Nie sposób zliczyć wydarzeń z życia kulturalnego, które miały miejsce w ostatnim 25-leciu,  

a których byliśmy organizatorem. Wymienię więc tylko to najważniejsze, a mianowicie 

obchody 750-lecia lokacji miasta Pyzdry w 2007 roku.   

Jako podmiot współodpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców finansujemy działalność 

bojową Ochotniczych Straż Pożarnych. W podsumowywanym okresie dofinansowaliśmy 

zakup  6 (sześciu) strażackich wozów bojowych.  

Samorząd lokalny odpowiada również za tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości, co najłatwiej zweryfikować liczbą zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, która w połowie lat dziewięćdziesiątych wynosiła 222, dzisiaj to 548.  

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku skuteczność samorządów 

często mierzona jest wysokością absorpcji środków unijnych. Również i w tym zakresie 

możemy mieć powody do zadowolenia.  Gmina Pyzdry, biorąc pod uwagę również fundusze 

przedakcesyjne, dotychczas pozyskała z budżetu UE 12 mln 968 tys. zł. 

Doceniając znaczenie zasady pomocniczości w funkcjonowaniu gminy, od 5 lat przekazujemy 

do dyspozycji mieszkańców środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie  

z bezpośrednio wyrażoną wolą mieszkańców, wydano już ponad 1 mln zł.  

Szanowni Państwo! 

Mamy świadomość, że jeszcze wiele pracy przed nami, czego najlepszym dowodem  jest 

przyjęta przed chwilą  Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020. Jednakże 

dzisiaj możemy być dumni z tego, co udało się osiągnąć przez ostatnie 25 lat. Jest to sukces, 

w którym  każdy z Państwa tutaj obecnych ma swój udział.  

Wszystkim Państwu i każdemu z osobna, za wspólne 25 lat pracy na rzecz Gminy i Miasta 

Pyzdry, serdecznie dziękuję!   

 
Ad. 4.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska poprosiła wszystkich o powstanie  

i uczczenie minutą ciszy pamięć osób, które pracowali na rzecz samorządu, a którzy  

w minionym 25 leciu odeszli od nas do wieczności.  

 

Następnie przystąpiła do złożenia podziękowań tym wszystkim, którzy przez 25 lat tworzyli 

samorząd gminy Pyzdry.  

Pierwszym burmistrzem wybranym w demokratycznych wyborach był p. Przemysław 

Kowalski.  
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Podziękowanie za zaangażowanie w budowę samorządności lokalnej oraz działalność na 

rzecz rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry złożono: burmistrzom, członkom zarządu, 

przewodniczącym rady, radnym, członkom komisji spoza rady, sekretarzom, skarbikom, 

sołtysom.  

 

Następnie głos zabrał burmistrz Przemysław Dębski, który stwierdził, że niezależnie od 

tego czy jesteśmy radnym, sołtysem, burmistrzem, czy pracownikiem, to dźwięk dzwonka 

kojarzy się z zaproszeniem do pochylenia się nad naszymi sprawami społecznymi, 

publicznymi. Aby nasze obrady w tym rozpoczynającym się dzisiaj kolejnym ćwierćwieczu 

były owocne, korzystne dla naszych mieszkańców.  

Burmistrz wręczył Pani Przewodniczącej Rady nowy, większy dzwonek, który będzie służył 

do dyscyplinowania w trakcie obrad.  

  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska podziękowała za dzwonek.  

  

Następnie glos zabrał:  

 p. Dionizy Jaśniewicz, starosta Powiatu Wrzesińskiego,  

p. Krzysztof Strużyński, radny powiatowy  
  
Ad. 5.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 14 40 zamknęła VI sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  

 


