Protokół Nr XXXVIII/10
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 12 listopada 2010 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 13 00 otworzył
XXXVIII sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – lista obecności radnych
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie powitał panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami, sołtysów
i wszystkich zaproszonych gości.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy mają uwagi do
zaproponowanego porządku obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
Podziękowanie za wspólną pracę w kadencji 2006 – 2010.
Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Zakończenie sesji.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag („za” – 15).
Ad. 3.
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił informację z realizacji zadań od 9 lipca do 30
września 2010r. p. Informacja stanowi załącznik do protokołu
Ponadto Burmistrz dokonał podsumowania kadencji 2006-1010. Informacja stanowi załącznik
do protokołu.
Eugeniusz Staszak, radny stwierdził, że prasa lokalna, Wiadomości Wrzesińskie
spowodowały, że w środowisku mówi się o tym, że dużo by się zrobiło ale Klub Siedmiu,
opozycyjny przeszkadzał.
W wystąpieniu p. Burmistrza nie było stwierdzenia, że coś nie zostało zrobione, bo Klub
Siedmiu przeszkadzał. Było natomiast powiedziane, że inwestycje by nie doszło do skutku,
gdyby nie dofinansowanie samorządu. Czyli z tego wynika, że wszyscy radni za inwestycjami
głosowali.
Na zakończenie stwierdził, że nie życzy sobie, by mówiono, że opozycja, czy radni z Klubu
Siedmiu blokowali inicjatywę.
Wystąpienie Burmistrza jest sukcesem Burmistrza i wszystkich radnych.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady p. Mieczysław Podlewski przedstawił informację o realizacji zadań
w okresie międzysesyjnym.
30 września wpłynęło pismo od p. Kęsy w sprawie dofinansowania mistrzostw
szaradziarskich szkół ponadgimnazjalnych o zasięgu ogólnopolskim oraz od mieszkańców

sołectwa Kruszyny w sprawie dofinansowania remontu świetlicy i jej wyposażenia.
4 października wpłynęło pismo od Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ ”Solidarność” o zabezpieczenie środków w budżecie szkoły na rok 2011 w celu
wprowadzenia 10% podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji, obsługi szkół i
przedszkola.
18 października – pismo od Wojewody Wielkopolskiego informujące, że burmistrz Krzysztof
Strużyński i przewodniczący rady Mieczysław Podlewski złożyli oświadczenia majątkowe w
terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.
19 października – otwarcie drogi w Rudzie Komorskiej,
25 października – otwarcie przedszkola w Lisewie,
2 listopada – pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu informujące o wszczęciu
postępowania w odniesieniu do uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach nr XXXVII/234/10 w
sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych.
Informacja za okres kadencji 2006 – 2010
Informacja na temat posiedzeń Rady:
W roku 2006 odbyły się 3 posiedzenia,
2007 odbyło się 11 posiedzeń,
2008 odbyło się 9 posiedzeń,
2009 odbyło się 9 posiedzeń
2010 odbyło się 5 posiedzeń
W okresie kadencji Rada Miejska podjęła 267 uchwał:
w roku 2006 – 11,
2007 – 69,
2008 – 76,
2009 – 63,
2010 – 48.
W kadencji 2006 – 2010 poszczególne Komisje odbyły posiedzeń:
1) Budżetowo – Finansowa – 36,
2) ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego – 31,
3) Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji – 32,
4) Rewizyjna – 24.
Wydatki Rady Miejskiej na dzień 3 listopada 2010r.
Plan na rok 2010r. wynosi 98.000 zł,
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Razem

98.000,00

77.873,49

Eugeniusz Staszak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna przygotowała sprawozdanie ze swej działalności. Ze względu na charakter
dzisiejszej sesji tej informacji nie przedstawił radnym, ale zainteresowanych odsyła do biura
Rady, gdzie z powyższą informacją można się zapoznać.
O godz. 1350 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz. 1405.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady p. Mieczysław Podlewski złożył na ręce radnych i sołtysów
serdeczne podziękowania za współpracę i duże zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy i
Miasta Pyzdry.
Życzył wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i dalszej pracy na rzecz społeczności
lokalnej.
Podziękowania za współpracę złożył także Sekretarzowi Gminy p. Przemysławowi
Dębskiemu i pracownikowi biura Rady Alinie Banaszak.
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa
W imieniu Klubu Wspólnoty Samorządowej podziękowała za mimo wszystko konstruktywną
dobrą współpracę na rzecz naszej gminy.
Wiele było kłótni, sporów, ale z tego, co Burmistrz przedstawił w swoim sprawozdaniu należy
być zadowolonymi.
Radnym powiatowym za współpracę i za pomoc. Radni byli zawsze na sesji, wysłuchiwali złe
i dobre uwagi. Dobre sprawy przenosili dalej.
Podziękowała p. Burmistrzowi za konstruktywna współpracę, pracownikom.
Sołtysom, że zawsze byli z radnymi i pomagali. Także podziękowała redaktorom gazet,
chociaż różnie o gminie pisali.
Józef Błaszczak, radny – ostatnia sesja, to także czas refleksji czteroletniej pracy w Radzie
Miejskiej. Podstawowym zadaniem radnego są interpelacje, zapytania radnych, przyjmowanie
wniosków od społeczeństwa.
Podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy bezpośrednio zwrócili się z zapytaniem,
interpelacją. Było one mniej i bardziej ważne, a razem było ich 59.
Panu Burmistrzowi podziękował za ich realizację.
Także przez te cztery lata podczas zgłaszania czy udzielania odpowiedzi mogły zaistnieć
jakieś sprawy nie fer.
Skoro wypełniając mandat radnego ktoś poczuł się urażony, to przeprasza.
Poprosił, aby radny powiatowy p. Józef Szafarek powiedział, co z Jego inicjatywy dla m.
Pyzdry i całej gminy zostało zrobione?
Józef Szafarek, radny powiatowy
Poinformował, że w mijającej kadencji był przewodniczącym nowo powstałej Komisji
Rozwoju Lokalnego, która odbyła prawie 50 posiedzeń. Komisja zachęcała do współpracy
prawie wszystkich, kto tylko mógł przyczynić się do rozwoju powiatu.
Program p. radnego powiatowego to rozwój powiatu, nowoczesne zarządzanie, pozyskiwanie
zewnętrznych środków.
Były czynione starania, aby pozyskać dofinansowanie np. na budowę drogi Tarnowa- Spławie
– Nowa Wieś Podgórna. Inwestycja ta mogła być wcześniej realizowana, ale jedynie z
własnych środków, a jest wykonywana teraz, ale przy wsparciu środków zewnętrznych.
Dodał, że został powołany wydział – rozwoju lokalnego i funduszy europejskich. Wspólnie z
wydziałem zostały pozyskane bardzo duże pieniądze, bo 70 mln zł. W tym działaniu
współpracował także Sekretarz Pyzdr. p. Dębski. Przemysław.
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Jako radni starają się odpowiadać na każdy wniosek czy interpelację radnych i sołtysów.
Istniejące problemy starają się rozwiązywać kompleksowo. Inwestycje realizowane są.
Pozyskane środki są analizowane, by proporcjonalnie przypadały na gminy.
Stwierdził, że chce być radnym całego powiatu. Ale z gminą Pyzdry jest związany od
urodzenia, bo w niej bardzo długo mieszkał.
Służy szczególnie rolnikom. Dzięki sołtysom był na wizji podczas powodzi i efekt jest taki,
że wszyscy rolnicy, którzy mieli grunty podtopione i złożyli w tej sprawie oświadczenia, to
jako pierwsi otrzymają dopłaty.
A sprawozdanie Burmistrza pokazało, jak wiele zostało zrobione w gminie Pyzdry.
Na zakończenie powiedział, że akademia przygotowana w Pyzdrach z okazji 11 Listopada
przez dzieci z przedszkola i młodzież ze szkoły była bardzo ładna. Było widać duże
zaangażowanie nauczycieli i samych występujących.
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi życzył wszystkim kandydatom
wysokich wygranych.
Teresa Waszak, radna powiatowa
Podziękowała p. Burmistrzowi, administracji, radnym, sołtysom, organizacjom społecznym
na terenie gminy Pyzdr za dobrą współpracę. Uważa, że była, dobra, a jakie przyniosła efekty,
to powiedział już p. Burmistrz.
W minionej kadencji udało się zrobić bardzo wiele. Zapewne chciałoby się jeszcze więcej.
Ale należy wyciągnąć wnioski i następna kadencja będzie czasem na realizację tych
pomysłów. Podziękowała p. Przewodniczącemu Rady za zaproszenia na posiedzenia sesji.
Był to czas bardzo ważny, podczas którego poznawała radości jak również problemy i kłopoty
Gminy i Miasta Pyzdry.
Podziękowała wszystkim za zaproszenia na imprezy, uroczystości, podczas których
bezpośrednio mogła spotkać się z mieszkańcami, poznać ich punkt widzenia, problemy i
przenosić je dalej.
Osobiście kandyduje do Rady Powiatu we Wrześni, a wszystkim kandydującym do
samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego życzyła powodzenia.
Krzysztof Strużyński, burmistrz podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane
w prace na rzecz Gminy i Miasta Pyzdry w tej kadencji. Nie była to łatwa kadencja, ale udało
się wiele zrobić. Myśli, że działania te zostaną docenione przez mieszkańców. Kadencja ta
była trudna szczególnie dlatego, że w tym czasie była powódź. Ale pomoc, jaka będzie
udzielana przez opiekę społeczna będzie jakąś rekompensatą, dla mieszkańców naszej gminy
utrudzonych skutkami powodzi.
W zakresie realizacji inwestycji, są takie, które są wykonywane przy wsparciu zewnętrznym
nawet do 75%, a niektóre wykonywane ze środków tylko budżetu gminy i wykonywane na
kredyt. A wiadomo, że przyszłej radzie przyjdzie zacząć spłacać wcześniej zaciągnięte
kredyty.
Podziękował wszystkim, a szczególnie tym, którzy konstruktywnie działali.
Życzył dalszych sukcesów w pracy samorządowej.
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska
W imieniu własnym i Stowarzyszenia Sołtysów podziękował p. Burmistrzowi, jego
pracownikom za dobrą współpracę.
Podziękował za współpracę radnym, chociaż były pewne zgrzyty.
Ad. 6
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
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Ad. 7.
Protokół sesji został przyjęty („za” – 15).
Ad. 8.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski podziękował za udział w sesji i na tym
zakończył o godzinie 14 45 XXXVIII Sesję Rady Miejskiej.

Protokółowała:

Przewodniczący obrad

Alina Banaszak

Mieczysław Podlewski
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