Protokół Nr XXXIII/10
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 stycznia 2010 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 12 00 otworzył
XXXIII sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 14 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.
Zapytał radnych czy mają zapytania, uwagi do zaproponowanego porządku obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010
rok:
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) Odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
4) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
5) Głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi
poprawkami.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Zakończenie sesji.
Andrzej Łyskawa, radny poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt 5a)
sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Pyzdrach za 2009r.
Henryk Pyrzyk, radny – można ten temat wnieść do porządku obrad sesji, ale po
uchwaleniu budżetu.
Marek Kamiński, radny – może powyższy temat umieścić w pkt 7 zapytania i wolne
wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Mieczysław Podlewski zaproponował o wprowadzenie
dodatkowego punktu 6a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2010r.
„Za” powyższym wnioskiem głosowało 14 radnych, nieobecny -1.
Porządek obrad sesji został przyjęty w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r:
1)Odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2)Odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
3)Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
4)Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
5)Głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
6a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2010r.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Zakończenie sesji.
Ad. 3.
Informację Burmistrza z realizacji zadań od 17 listopada do 28 grudnia 2009r. przedstawił
p. Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta. Informacja stanowi załącznik do
protokołu
O godzinie 12 05 na salę narad wszedł radny Eugeniusz Staszak.
Józef Błaszczak, radny zastanawiał się nad sensem przedstawiania przez p. Burmistrza
informacji w tak szczegółowy sposób, o przetargach, o spotkaniach. Są przecież w Urzędzie
wyspecjalizowane osoby, które tym się zajmują
Uznał, że są ważniejsze sprawy min. jak w pierwszy dzień po opadach śniegu wyglądała
akcja odśnieżania w Pyzdrach. Co na ten temat mieszkańcy mówili.
Mieszkańcy odgarniali chodniki przy swoich posesjach, a pługi ośnieżającego drogi, te
przejścia na chodniki zasypywały.
Poinformował, że pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej odgarniający śnieg uszkodził
samochód i z miejsca zdarzenia odjechał, jakby się nic nie stało.
Dwóch mieszkańców Pyzdr to widziało i powiedzieli poszkodowanemu, kto uszkodził
samochód. Poszkodowana osoba zwróciła się do kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej, który zainteresował się sprawą, ustalił kto uszkodził samochód i sprawa została
wyjaśniona. Poszkodowany otrzyma odszkodowanie, bo pojazdy Zakładu Gospodarki
Komunalnej są ubezpieczone.
Ale jak to świadczy o pracownikach Urzędu. Skoro kierowca coś złego zrobił, to powinien się
przyznać.
Na sesji jest kierownik Posterunku Policji i najlepiej wie o tej sprawie, bo procedury w tej
sprawie były prowadzone.
Na przyszłość, żeby podobne sytuacje już nie miały miejsca.
A Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej wykazał się dużą operatywnością, przeprosił
poszkodowanego, który nie ma pretensji.
Dodał, że radnych interesują efekty, jakie Burmistrz uzyskał w wyniku spotkań
w poszczególnych instytucjach, natomiast informacje o spotkaniach, z kim się spotkał, nie
dają żadnych korzyści.
Andrzej Łyskawa, radny – nie zgodził się z przedmówcą, bo przetargi są bardzo ważną
rzeczą dla gminy, bo dotyczą inwestycji w gminie.

Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta stwierdził, że akcja zimowa jest
prowadzona prawidłowo. A to, że ktoś sobie odgarnął chodnik przy posesji, a pług
odgarniający drogę zasypał chodnik jest problemem ogólnokrajowym, nie tylko w Pyzdrach.
Wysłanych zostało ok. 50 pism do mieszkańców, którzy nie mieli zamiaru odśnieżać chodnik.
Jednak po pismach odśnieżyli.
Kwoty jakie zostały wydatkowane na akcję zimę – ok. 35.000 zł świadczą o tym,
że posiadany sprzęt do odśnieżania sprawdził się i można było dotrzeć do każdej
miejscowości. Są sołtysi i mogą się wypowiedzieć na temat odśnieżania.
Powracając do tematu uszkodzonego samochodu, to samochód był lekko ryśnięty, właściciel
uszkodzonego samochodu postanowił zadzwonić do mnie i powiedział, że ma jednego
świadka, którym jest p. Błaszczak i jak do godziny 18 00 nie dam 1.000 zł to napisze czy
zadzwoni do Teleskopu i poda informację, że Burmistrz mu nie dał 1.000 zł odszkodowania.
Odpowiedziałem, że pojazdy Zakładu są ubezpieczone, mają polisę OC. Poinformował, żeby
poszkodowana osoba zgłosiła się do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Na drugi dzień przyjechał, podziękował i sprawa załatwiona.
Józef Błaszczak, radny – zdementował, że nie był świadkiem. Jest inny mieszkaniec, który
był świadkiem.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Mieczysław Podlewski przedstawił informację
o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
29 grudnia 2009r. wpłynęło pismo w sprawie ustalenia przebiegu granicy pomiędzy
nieruchomością p. Zielińskich, a drogą gminną na terenie wsi Modlica,
4 stycznia 2010r. wpłynęła opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości spłaty kwoty długu Gminy i Miasta
Pyzdry. Opinia pozytywna.
Wpłynęło również pismo od p. Sołtysa Sołectwa Ruda Komorska:
„ Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach
W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków „ odnowa wsi” na
2010r., zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków¦ finansowych na
zrealizowanie tego zadania. Nadmieniam, że mam zamiar wraz z grupą inicjatywną odnowy
miejscowości Ruda Komorska złożyć wniosek na remont świetlicy wiejskiej w Rudzie
Komorskiej. Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”.
Chodzi o kwotę ok. 700.000 zł.
Powyższe pismo zostało skierowane do p. Burmistrza i do wiadomości przewodniczącego
Komisji Budżetowo – Finansowej.
Wpłynęło też pismo od p. Krzysztofa Solarczyka i mieszkańców ul. Nadrzecznej w Pyzdrach
w sprawie przebudowy drogi, oświetlenia. Powyższe pismo zostało skierowane do
p. Burmistrza.
9 stycznia – udział w walnym zgromadzeniu OSP w Lisewie.
14 stycznia złożył pismo p. Maciej Beser w imieniu własnym i mieszkańców ul. Zwierzyniec
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w tegorocznym budżecie gminy na
dokończenie budowy drogi przy ul. Zwierzyniec. Pismo podpisali mieszkańcy
ul. Zwierzyniec. Pismo tej samej treści skierowane było do p. Burmistrza.
Józef Błaszczak przypomniał, że kiedyś złożył interpelację, żeby w Biuletynie BurmistrzaKurendzie była informacja o pracy Rady Miejskiej. Otrzymał odpowiedź, że taka informacja
będzie. Ale w ostatnim numerze Kurendy informacji takiej nie było. Czy p. Przewodniczący
Rady wie dlaczego?

Mieczysław Podlewski – w jeden z czwartkowych dyżurów był oprócz mnie obecny radny
p. Janiak i p. Łyskawa i poprosiliśmy p. Sylwię Mazurczak. Mieliśmy artykuł i poprosiliśmy
p. Mazurczak, czy może być wydrukowany w Kurendzie.
Pani Sylwia odpowiedziała, że w tej sprawie porozmawia z szefem. Nie wiem, co szef
odpowiedział p. Mazurczak, ale artykuł nie został wydrukowany.
Dlatego co mogę odpowiedzieć, jak p. Burmistrz decyduje Kurendą.
Józef Błaszczak poprosił o pisemną odpowiedź, że w/w interpelacja nie będzie realizowana.
Z dotychczasowej odpowiedzi na interpelację, jaką otrzymał od Burmistrza był
usatysfakcjonowany, ale teraz nie jest.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy odpowiedzi na
interpelacje otrzymali i czy ich zadawalają.
Józef Błaszczak, radny – zgłosił kiedyś interpelację odnośnie ściągalności od byłego
inkasenta należności za wodę.
Otrzymał odpowiedź od p. Burmistrza, że w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku
przez p. Ryszarda Kowalskiego w toku egzekucji gmina nie uzyskałaby zaspokojenia.
Z powyższym się nie zgadza. Gmina zbyt liberalnie do tego podeszła, bo może w tej chwili p.
Kowalski nie ma żadnego majątku, ale za jakiś czas może wejść w posiadanie jakiegoś
majątku (otrzymać spadek, wygrać).
Z tego co widać, to p. Kowalski spaceruje sobie z okazałym pieskiem wartości 1.000 zł.
A utrzymanie takiego psa też kosztuje.
W związku z powyższym złożył interpelację, żeby gmina wystąpiła o cywilne zabezpieczenie
należności.
Grzegorz Ławniczak, radny poinformował, że otrzymał wyczerpujące informacje w sprawie
budowy drogi w m. Pietrzyków – Kolonia.
Józef Błaszczak, radny poinformował, że zgłosiła się grupa młodzieży z Pyzdr, żeby
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, w którym pracuje 4 pracowników godziny pracy
Ośrodku, chociaż w okresie zimowym wydłużyć do 2200.
Aby na sesjach była podawana stała informacja na temat ściągalności należności za wodę.
Ad. 6.
1). Antonina Balicka, skarbnik Gminy i Miasta odczytała projekt uchwały w sprawie
budżetu Gminy i Miasta na rok 2010.
2) Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał opinię
Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Eugeniusz Staszak, radny – jak się te zmiany mają teraz do nowego rozporządzenia, które
upoważnia tylko Burmistrza do wprowadzania zmian w budżecie?
Komisja, radni proponują pewne zmiany, ale Burmistrz może nie wyrazić zgody na te
propozycje zmian. Poprosił p. Burmistrza do ustosunkowania się do tych propozycji zmian.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że został ogłoszony przez
Zarząd Województwa Wielkopolskiego drugi nabór w ramach konkursu „odnowa i rozwój
wsi” oraz podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej. W związku z powyższym
wniósł o wprowadzenie dwóch dodatkowych zadań do wieloletniego planu inwestycyjnego,
aby umożliwić korzystanie z w/w dofinansowań.
Programy te dofinansują maksymalnie do 75% wartości inwestycji, a kryteria oceny są
korzystne dla niewielkich gmin o charakterze wiejskim lub miejsko – wiejskim.

W poprzedniej edycji dofinansowania dostały wszystkie gminy, które złożyły wnioski, w tym
gmina Pyzdry na budowę wodociągu i kanalizacji. Ostateczny termin złożenia aplikacji
w obecnym naborze upływa 17 lutego br.
Dotyczy to inwestycji:
1) ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 442 Września – Kalisz, odcinek Pyzdry –
Borzykowo. Ten projekt jest składany równolegle z gminą Kołaczkowo, a łączne nakłady
wynoszą 1.170.893 zł i są rozłożone na 2010 i 2011 rok.
2) budowa kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry w ul. Farna, Kilińskiego, Krótka,
Kościuszki i Niepodległości. To dotyczy poprawy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
Kwota kosztorysowa 2.663.809 zł.
Przypomniał, że kiedy wystąpiły wysokie opady deszczu niektórzy mieszkańcy w/w ulic
mieli zalane budynki. Dlatego ważne jest, aby powyższa kanalizację deszczową wykonać.
Zwrócił się do radnych, aby te dwa zadania zostały uwzględnienie w wydatkach wieloletniego
planu inwestycyjnego, bo jest duża szansa otrzymania dofinansowania 75%.
Eugeniusz Staszak, radny- w myśl nowej ustawy, to Burmistrz odpowiada za realizację
budżetu.
Przytoczył sytuację, w której np. w ciągu roku radni proponują zmianę do budżetu polegającą
na wykonaniu drogi przy ul. Zwierzyniec, a Burmistrz odpowie, że na to się nie zgadza
i radni Burmistrza do wprowadzenia tej zmiany nie mogą zmusić.
Już teraz musimy sobie o tym otwarcie powiedzieć. Także należy wysłuchać propozycji
zmian, jakie Burmistrz proponuje.
Elżbieta Kłossowska, radna – wiadomo, że organizacje pozarządowe mogą otrzymywać
dotacje w drodze konkursu, ale była mowa, że pewne pieniądze zostaną przeznaczone dla
konkretnej organizacji działającej na terenie gminy Pyzdry. Czy to nie jest złamanie ustawy?
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta – może faktycznie wniosek Komisji
Budżetowo – Finansowej jest nie tak sformułowany. Ale te pieniądze zostaną uruchomione
w drodze konkursu, który jest organizowany w ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na realizację lub wspieranie przedsięwzięcia publicznego.
Dlatego będzie konkurs w zakresie wsparcia zadania publicznego w ramach promocji gminy.
Kwota uruchomiona w ramach tego konkursu to 6.000 zł.
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej –
Komisja Budżetowa najpierw zapoznała się z wnioskami Komisji Gospodarczej i Zdrowia
i dopiero sformułowany został ostateczny wniosek o projekcie budżetu.
Te zmiany były konsultowane pośrednio z p. Burmistrzem poprzez p. Sekretarza
Komisja Budżetowo – Finansowa analizowała projekt budżetu w wersji roboczej, aby do
projektu budżetu było jak najmniej zmian.
Gdyby w trakcie roku budżetowego trzeba było sfinansować nieprzewidziany wydatek, to są
w projekcie budżetu zaplanowane środki w kwocie 517.000 zł, które gmina miała w br.
przekazać w związku z budową wysypiska w Lulkowie. Ale okazało się, że gmina tej kwoty
w br. nie będzie przekazywała. Będzie podjęta decyzja o tym, jak rozdysponować powyższą
kwotę.
Pan Burmistrz będzie wnioskował o ich przeznaczeniu, a radni będą to zatwierdzać.
Józef Błaszczak, radny stwierdził, że jest zaniepokojony informacją zamieszczoną
w Gazecie Słupeckiej, w której napisano o tegorocznej sesji budżetowej w Pyzdrach.
W zeszłym roku p. Burmistrz skonstruował budżet wiedząc, że nie ma przewagi w Radzie,
aby go przegłosowania. W związku z tym było jak było.
W tym roku natomiast p. Burmistrz doszedł do konsensusu z radnymi i budżet, który jest
przedstawiany będzie przegłosowany.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że z przedstawionymi
poprawkami do projektu budżetu się zgadza.

3). Antonina Balicka, skarbnik Gminy i Miasta odczytała uchwałę Nr 4/SO-7/09/Ko
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2009r.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Uchwałę Nr 7/SO-7/P/2009/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy
kwoty długu Gminy i Miasta Pyzdry dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010r.
i uchwałę Nr 6/SO-7/D/2009/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry przedstawionego w projekcie budżetu
Gminy Pyzdry na 2010r. Uchwały stanowią załącznik do protokołu.
Pani Skarbnik poinformowała, że odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie budżetu jest pozytywna, natomiast opinie o możliwości sfinansowania deficytu
i o prawidłowości prognozy kwoty długu są negatywne, ponieważ w czasie, kiedy był
opracowany projekt budżetu gmina jeszcze nie podpisała umowy o dofinansowaniu na
inwestycje pn. budowa kanalizacji i wodociągu. Kiedy natomiast umowa na dofinansowanie
została podpisana Burmistrz wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej o ponowne
wydanie opinii. Wtedy Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinie pozytywne.
Następnie p. Skarbnik odczytała uchwałę Nr 55/SO-7/P/2009/Ko Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia
opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Pyzdry i uchwałę Nr 49/SO7/D/2009/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30
grudnia w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Pyzdry na 2010r. Uchwały
stanowią załącznik do protokołu.
Eugeniusz Staszak, radny - czyli Regionalna Izba Obrachunkowa zgodził się na przejściowy
deficyt budżetowy.
4)
Alicja Płoszewska, radca prawny stwierdziła, że opinia Komisji Budżetowo – Finansowej
jest opinią Komisji, a Komisja organem nie jest dlatego na forum Rady należy postawić każdą
zaproponowaną poprawkę, żeby później ją przegłosować.
Elżbieta Kłossowska, radna – w zmianach do projektu budżetu jest kwota 64.000 zł, o którą
została zmniejszona dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, z której 6.000 zł
zostanie przeznaczone dla organizacji pozarządowej, ale zostanie ona wydatkowana w drodze
konkursu. Pozostała kwota jest zaplanowana na drogę przy ul. Niecała. Dobrze, że ta droga
będzie zrobiona. Ale co z drogą przy ul. Zwierzyniec, która w części jest wykonana, a dobrze
byłoby żeby też została wykonana cała.
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – w opinii Komisji na
temat przeznaczenia 30.000 zł na budowę drogi przy ul. Zwierzyniec jest taki zapis, że
zostanie rozpatrzony w trakcie realizacji budżetu w 2010r. najprawdopodobniej z kwoty
517.000 zł, której gmina w tym roku nie przekaże na wysypisko w Lulkowie.
Została także ustalona sprawa przystanków. Środki zaplanowane w budżecie gminy na 2009r.
w dziale rada gminy nie zostały w całości wykorzystane. Niewykorzystane środki – kwota ok.
15.000 zł została przeznaczona na budowę przystanków szkolnych dla uczniów
dojeżdżających do szkoły. Powyższa kwota została przekazana p. Burmistrzowi do
dyspozycji. To p. Burmistrz będzie decydował gdzie w pierwszej kolejności ma powstać

przystanek, z jakiego materiału. Wiadomo, że rozpiętość cenowa przystanków jest duża
w zależności z czego są wykonane, bo np. blaszany kosztuje ok. 1.000 zł, z pleksy 6.000 zł.
Elżbieta Kłossowska, radna – wątpliwa sprawa, która dotyczy przystanków została już też
rozwiana.
Ale pozostała jeszcze sprawa dotycząca zgłoszonej wcześniej interpelacji a mianowicie
zajęcie się sprawą odsłonięcia tablicy upamiętniającej pomordowanych w Katyniu. Prace
w tej sprawie trwają, bo sama w nich uczestniczy. Pismo o pomoc wpłynęło do
p. Przewodniczącego Rady, chociaż w sprawozdaniu nie było poruszone. Ale chyba do tego
pisma p. Przewodniczący się odniesie.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski potwierdził, że pismo w powyższej sprawie
wpłynęło, ale otrzymał je dopiero dzisiaj na sesji.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski przystąpił do
poszczególnych poprawek do projektu budżetu Gminy i Miasta na 2010r.

przegłosowania

Zmniejszyć dotację dla Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach o kwotę 64.000,zł, a przeznaczyć ją na:
1) budowę drogi przy ul. Niecała – 58.000 zł,
2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.000 zł.
„Za” przyjęciem powyższej zmiany głosowało 14 radnych, „wstrzymał się „ – 1.
Z kwoty 517.000 zł zaplanowanej w projekcie budżetu na wysypisko w Lulkowie
przeznaczyć 30.000 zł na budowę drogi w Pyzdrach przy ul. Zwierzyniec.
„Za” przyjęciem powyższej zmiany głosowało 15 radnych.
Na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu pożarniczego dla OSP Pietrzyków przeznaczyć
50.000 zł z:
1)działalności OSP – z zakupów ( rozdz. 75412 § 4210) - 25.000 zł,
2) inwestycji pn. wymiana pokrycia dachu na budynku OSP w Pyzdrach ( rozdz.75412 §
6050) - 25.000 zł
pod warunkiem otrzymania dotacji z Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Związku OSP i
wkładu własnego jednostki.
„Za” przyjęciem powyższej zmiany głosowało 14 radnych, „wstrzymał się „ – 1.
Eugeniusz Staszak, radny – zostają zmniejszone środki dla straży. Co na to Zarząd straży?
Czy jest opinia w tej sprawie?
Henryk Pyrzyk, radny – w porozumieniu z władzami zostały zmniejszone środki dla straży
– 25.000 zł z wymiany pokrycia dachu w Pyzdrach i 25.000 zł z zakupów dla straży. Gdyby
na te zadania zabrakło pieniędzy, to w ciągu roku zostaną zwiększone środki z kwoty 517.000
zł zaplanowanej w projekcie budżetu na wysypisko w Lulkowie.
Wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010 – 2012:
1) ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 442 Września – Kalisz, odcinek Pyzdry –
Borzykowo,
2) budowa kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry w ul. Farna, Kilińskiego, Krótka,
Kościuszki i Niepodległości.
„Za” przyjęciem powyższej zmiany głosowało 15 radnych.
Antonina Balicka, skarbnik Gminy i Miasta poinformowała, że pierwszy kosztorys na
budowę drogi w Rudzie Komorskiej był opracowany na drogę o szerokości 4 m.

Później była podjęta decyzja o budowie drogi o dłuższym odcinku i szerokości 5 metrów.
A do projektu budżetu został wprowadzony kosztorys niższy, który dotyczył drogi szerokości
4m. Drugi kosztorys opiewa na kwotę wyższą o 118.000 zł. W związku z powyższym
należałoby z kwoty 517.000 zaplanowanej na wysypisk w Lulkowie przeznaczyć dodatkowo
118.000 zł na budowę drogi w m. Ruda Komorska
Elżbieta Kłossowska, radna – czy ta droga w m. Ruda Komorska musi być budowana
o szerokości 5 m. Czy jakaś jeszcze droga została wybudowana o szerokości 5 m, czy to
w mieście, czy na terenie gminy?
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – do propozycji budowy drogi o szerokości 5
m przychylił się p. Burmistrz. A tam faktycznie jest szeroko.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – w pierwszej kolejności powinno się
budować kanalizację, dopiero potem budować drogi.
Zmniejszyć kwotę 517.000 zaplanowaną w projekcie budżetu na wysypiska w Lulkowie
o 118.000 zł i przeznaczyć dodatkowo na budowę drogi w m. Ruda Komorska
„Za” przyjęciem powyższej zmiany głosowało 14 radnych, „wstrzymał się „ – 1.
Antonina Balicka, skarbnik Gminy i Miasta – z uwagi na to, że część środków zapisanych
na wysypisko w Lulkowie zostało już rozdysponowane, to zasadne byłoby pozostałą kwotę
przeznaczyć na zmniejszenie deficytu, tym bardziej, że dług publiczny gminy jest duży.
Eugeniusz Staszak, radny wnioskował, aby 5.000 zł przeznaczyć dla zwycięskiej drużyny
strażackiej z terenu gminy Pyzdry za zajęcie I miejsca w powiatowych zawodach strażackich.
Zaplanowanie kwoty dla zwycięzcy będzie motywacją do treningu.
Wojciech Tomaszewski, pracownik Urzędu Gminy i Miasta – w 2010r. powiatowych
zawodów strażackich nie będzie. Są organizowane co dwa lata.
Elżbieta Kłossowska, radna – skoro w br. nie będzie powiatowych zawodów strażackich, to
może uhonorować naszych strażaków ustalając niższe nagrody za zajęcie I,II i III miejsca.
Eugeniusz Staszak, radny – skoro w 2010r nie będzie powiatowych zawodów strażackich,
to wycofał wniosek.
Z sali obrad wyszedł radny Czesław Kupiecki.
Pozostałą kwotę zaplanowaną w projekcie budżetu na wysypisko w Lulkowie przeznaczyć
na zmniejszenie deficytu.
„Za” przyjęciem powyższej zmiany głosowało 14 radnych, nie brał udziału w głosowaniu,
bo wyszedł z sali – 1 radny.
5)
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – poddał pod głosowanie projekt uchwały
budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
„Za” przyjęciem projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
głosowało 14 radnych, nie brał udziału w głosowaniu, bo wyszedł z sali – 1 radny.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIII/220/10 w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry na rok 2010. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady o godz. 13 25 ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz. 13 40.

Ad. 6a)
Po przerwie w sesji uczestniczył radny Czesław Kupiecki.
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Lechosław Sulkowski, radny poinformował, że według Statutu Gminy zatwierdzonego
uchwałą nr IV/27/03 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.02.2003r. Komisja Rewizyjna
przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 stycznia. A plan pracy został
przedstawiony przez Sekretarza Gminy i Miasta. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej przedkłada
przewodniczący Komisji.
Ponadto wnioskował o wprowadzenie zmian w planie tj. temat dotyczący realizacji inwestycji
przez gminę w 2010r. zaplanować we wrześniu, ponieważ rok 2010 jest rokiem wyborczym,
a w październiku sprawozdanie z działalności Komisji za 2010r.
Eugeniusz Staszak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Przewodniczącego
Rady, aby na przyszłość Pan Przewodniczący też sam odczytywał uchwały, a nie wyręczał się
innymi osobami.
Żeby było literalnie, to odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
Dodał, że sprawozdanie będzie podpisane przez dwóch przewodniczących Komisji
Rewizyjnej tj. p. Sulkowksiego, do czasu, kiedy pełnił funkcję Przewodniczącego i przez
obecnego przewodniczącego od czasu wyboru.
Józef Błaszczak, radny – w planie pracy Komisji jest kontrola M-G Ośrodka Kultury.
Poruszył problem godzin, w jakich Ośrodek Kultury jest otwarty. M-G Ośrodek Kultury ma
być otwarty w takich godzinach, w jakich młodzież chce przyjść do niego. Jeżeli będzie
potrzeba to może przynieść podpisy młodzieży, która jest za tym, żeby Ośrodek Kultury
w Pyzdrach był otwarty dłużej. Oczywiście p. Burmistrz zrobi jak będzie uważał.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę
Nr XXXIII/221/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
z zaproponowaną zmianą. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7.
Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach przedstawił informacje
o pracy Komisariatu w 2009r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
W Posterunku pracuje 5 policjantów i kierownik. W 2009r. jeden z policjantów przebywał
dłużej na zwolnieniu lekarskim, a dnia 26.02.2010r przechodzi na zasłużoną emeryturę.
Z uwagi na powyższe trwają starania, aby ten etat pozostał w Komisariacie w Pyzdrach.
Z uwagi na ogólnokrajowe kłopoty finansowe policji, wszystko wskazuje na to, że ten etat
będzie zabrany.
Gdyby została zmniejszona obsada kadrowa Komisariatu, to teren gminy byłby podzielony
i przydzielony dla 2 dzielnicowych.
Lechosław Sulkowski, radny – co się stało z samochodem policyjnym fiat Stilo?
Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach odpowiedział, że ten
samochód ma ustalone produkcyjnie, że do 60 tyś przejechanych km serwis powinien
wykonać wszystkie naprawy na gwarancji. Przy 63 tys. km pękł pasek rozrządu. Podobno nie
wymieniany był w warsztacie policyjnym. To pęknięcie paska spowodowało takie
uszkodzenie silnika, który się teraz „sypie”, są nadmierne zużycia oleju, a nie mam pieniędzy,
żeby tego oleju dolewać. Ustalone jest, że jeżeli silnik w tym samochodzie zatrze się, to
policjant kierujący samochodem będzie musiał z własnych środków pokryć koszty. Żaden
z policjantów nie chce tym samochodem jeździć.

Henryk Gonerka, radny zapytał, czy na terenie gminy i w szkołach występuje problem
narkomanii?
Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach odpowiedział, że w szkołach
nie było oficjalnego zgłoszenia. Nie można także mówić o problemie narkomanii.
Poinformował, że policjanci kryminalni prowadzą czynności w stosunku do niektórych osób
mieszkających na terenie gminy Pyzdry. Jest to objęte postępowaniem sprawdzającym czy
mającym już bieg w sądzie.
Na terenie gminy nie ma narkomanów, którzy byliby widoczni w środowisku. Nie ma osób,
które należałoby zbadać, czy zażywają narkotyki.
Miejscowy Posterunek posiada narkotesty. Jeżeli byłyby jakieś podejrzenia, że ktoś jest po
zażyciu narkotyków, a nie po spożyciu alkoholu, to taki przypadek należy zgłosić i policjant
dokona zbadania danej osoby i stwierdzenia, czy zażył narkotyki, czy nie.
Nie można też mówić o problemie alkoholizmu w szkole chociaż są anonimowe informacje,
że młodzież spożywa alkohol, szczególnie w okresie wakacyjnym w różnych miejscach lokalach, sklepach. Są przeprowadzane kontrole policyjne. .
Do sprzedawców trzeba mieć zaufanie, że osobie nieletniej nie sprzedają alkoholu.
Żadnego oficjalnego zgłoszenia do policji nie było, że ktoś sprzedawał nieletnim alkohol.
Gdyby takie były, to można właścicielowi placówki handlowej odebrać zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Stanisław Janiak, radny zapytał, czy po godzinie 22 mandatami zostali ukarani jacyś rolnicy
ze względu na zakłócanie ciszy nocnej?
Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach – jeśli było zakłócenie
porządku publicznego (ciszy nocnej), to wcale nie musi się to skończyć ukaraniem mandatem
karnym.
Jeżeli tę ciszę nocną zakłóca osoba po spożyciu alkoholu, to policjanci tego samego dnia nie
mogą karać mandatem nietrzeźwej osoby. Wtedy na następny dzień policjanci starają się tę
sprawę rozwiązać czy to na bazie mandatu karnego, czy skierowania o ukaranie do sądu, czy
też poza karnie na podstawie art. 41.
Zakłócenie porządku i ciszy nocnej musi być zagrożeniem dla kogoś.
Jeżeli chodnikiem idzie kilka osób głośno rozmawiając, to policjant nie może ich za to
ukarać. Musi być osoba zgłaszająca, której np. głośnie hałasy przeszkadzają, bo nie może
spać.
Jest też problem ze szczekającymi psami. A przecież psa karać nie można.
Człowiek wie, że pies jest po to stworzony, żeby szczekać, ale z drugiej strony musi się tak
opiekować nim, żeby nie szczekał z byle powodu, by nie ujadał przez całą noc.
Rolnicy na terenie gminy Pyzdry mają olbrzymie fory, jeśli chodzi o używanie sprzętu
rolniczego na drogach. Często są pouczani, wracani do domu, żeby poprawili stan techniczny
sprzętu.
Inaczej jest w takim przypadku, w którym np. ciągnik czy przyczepa nie posiadają ważnego
ubezpieczenia.
Stanisław Janiak, radny – przedwczoraj była informacja, że w Wielkopolsce, bez podania
nazwy gminy rolnicy za pracę (kombajnowanie, zbieranie słomy, siana) po godzinie 22 byli
karani. Tylko dzięki przedstawicielom Izb Rolniczych, którzy wstawili się za tymi rolnikami
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby tych rolników faktycznie za pracę nie karać.
Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach – na terenie gminy Pyzdry
takich przypadków nie było.
Eugeniusz Staszak, radny – samochód policyjny fiat Stilo ma przejechane 63 tys. km.
Policja ma własne warsztaty samochodowe, w których własne samochody naprawia. A gdyby
te nowe samochody Stilo były jednak serwisowane w warsztatach fiata, to teraz problemu
z samochodem policyjnym Komisariatu Policji w Pyzdrach by może nie było. Może serwis

dokonując wcześniejszych przeglądów uznałby, że wymianę silnika należy wykonać już
wcześniej. A z uwagi na to, że pewne czynności były wykonywane przy samochodzie
w warsztacie policyjnym, to fachowcy z fiata stwierdzili, że niefachowo zostało zrobione.
Teraz jest problem, bo samochód potrzebuje gruntownego remontu, z czym wiążą się koszty,
a policjanci nie mają samochodu. Korzystają z zastępczego.
Przy tak dużej ilości samochodów Stilo, jakimi posługuję się Policja, to Komenda
Wielkopolska powinna zastanowić się nad tym, aby serwisować te samochody w serwisie
fiata, a pozostałe rodzaje samochodów w warsztatach policyjnych.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta poinformował, że w ubr. rozmawiał
z Komendantem Policji we Wrześni w sprawie zakupu fotoradaru. Ale była mowa, że
kosztuje ok. 100.000 zł.
Takie urządzenie miało być wspólne dla gminy Pyzdry i Miłosław i jeden ze strażników
straży miejskiej miał być oddelegowany do jego obsługi.
Powyższe jednak nie doszło do skutku, bo min. strażnicy miejscy nie są uprawnieni do
obsługi tego urządzenia.
Jeśli natomiast chodzi o radar, to może Rada czy Komisja Alkoholowa wygospodarować na
ten cel środki.
Józef Stawski, sołtys sołectwa Wrąbczynek poinformował, że Posterunek Policji
w Pyzdrach ma zmieniony numer telefonu. O tym fakcie wszyscy sołtysi zostali
poinformowani. Ale zapytał, z jakiego numeru telefonu należy korzystać, jeżeli numer
telefonu przypisany do Posterunku w Pyzdrach się nie zgłasza?
Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach – zawsze czynny jest telefon
112 lub 997. Wybierając te numery można się dodzwonić do najbliższej jednostki Komendy
Policji, która skieruje tę rozmowę do poszukiwanej jednostki policji.
Dodał, że na drzwiach Posterunkiem w Pyzdrach znajduje się napis informujący o tych
numerach. Obecnie prawie wszyscy mają telefony komórkowe, ale nie można zmusić
funkcjonariusza do podania do wiadomości publicznej jego numeru.
Lechosław Sulkowski, radny poinformował, że jest drugą kadencję radnym i przez siedem
lat nie zdarzyło się, żeby Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie przedstawił sprawozdania
z działalności Komisji. Z § 100 Statutu Gminy Pyzdry wynika, że
„Komisja Rewizyjna składa Radzie – na pierwszym posiedzeniu w roku – roczne
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
Sprawozdanie powinno zawierać: liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas
przeprowadzonych kontroli, wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku
kontroli, wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną, wykaz analiz kontroli
dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych
kontroli, ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie
absolutorium”.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poinformował, że dzisiejsza sesja jest
budżetową, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej będzie na przyszłej sesji.
Lechosław Sulkowski, radny – jest to pierwsza sesja w tym roku niezależnie jak się
nazywa, na której powinno być sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ustalenie pracy Komisji.
Eugeniusz Staszak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej - jako pracownik samorządowy,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny kilku kadencji stwierdził, że na każdej Komisji
Rewizyjnej było dużo szumu, ogólników rzuconych.
Zwrócił się do poprzedniego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Sulkowskiego
z zapytaniem, jaki został wyciągnięty wniosek przy kontroli dotyczącej zużycia wody. Czy
wystąpił do Burmistrza o ukaranie, czy inny wniosek? Wszystko było na zasadzie
ogólników.

Komisja Rewizyjna, której przewodniczy ogólnikami się nie kieruje. Żeby sporządzić
uczciwy protokół z kontroli, to trzeba uczciwie i wnikliwie podejść do tematu. Bo można np.
nad jedną sprawą przesiedzieć tydzień, angażując pół Urzędu, spisać protokół i restrykcyjnie
wymagać od Burmistrza i pracowników pewnych działań. Gdybyśmy chcieli „uczepić się”
pewnych spraw, to tematów do sprawdzenia jest dużo. Ale życie weryfikuje pewne sprawy.
Widać dobrą wolę, pewne sprawy zmierzają ku dobremu.
Obecna Komisja Rewizyjna unikała drastycznych kontroli, bo każdy wie jak wygląda życie,
jak sytuacja się ma. Były nawet sesje wsteczne w Pyzdrach, żeby osiągnąć pieniądze. Gdyby
ktoś chciał to wyłuskać, to powiedziałby, że jest to niezgodne z prawem.
Gdyby członkowie Komisja Rewizyjna byli bardzo dociekliwi, to mogą spotykać się co drugi
dzień, angażować Burmistrz, Skarbnika i pracowników Urzędu i Komisja będzie działała
zgodnie ze Statutem.
Zwrócił uwagę, aby nie robić popisówki, co ma Komisja Rewizyjna robić. Komisja w swoim
działaniu musi zachować pewien umiar, ale żeby to się trzymało trochę litery prawa i życia.
Ale jeśli Komisja Rewizyjna ma trzymać się literalnie prawa i być najlepszą Komisją
w powiecie wrzesińskim, to możemy kontrolować często. Możemy także skontrolować
protokół Komisji Rewizyjnej prowadzonej przez p. Sulkowskiego i stwierdzić, że nie do
końca dokonała kontroli.
Taki temat mógłby też być zapisany w planie pracy Komisji Rewizyjnej i członkowie
Komisji by to zaakceptowali, ponieważ członkami Komisji poza p. Szablewskim są radni
z Klubu Siedmiu. Jedynie p. Szablewski mógłby się sprzeciwić.
Lechosław Sulkowski, radny – chodzi mi o to, że Komisja Rewizyjna powinna się spotkać,
opracować sprawozdanie ze swej działalności i na pierwszej sesji w nowym roku je
przedstawić radnym. Nie rozumiem, co do tego ma Burmistrz.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poinformował, że na następnej sesji takie
sprawozdanie będzie przedstawione.
Lechosław Sulkowski, radny – dlaczego nie ma tego sprawozdania.
Eugeniusz Staszak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – na temat nielegalnego
działaniu Urzędu, Burmistrza było pisane. W takim przypadku wszyscy by musieli być
w więzieniu, urząd zamknięty, a tak nie jest.
Jak jest problem, to staramy się go jakoś rozwiązać.
Myślę, że radny Sulkowski czuje się zawiedziony, że został odwołany z funkcji
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Chce p. Sulkowski sprawozdania, będzie je Pan miał.
Lechosław Sulkowski, radny – przedstawienie sprawozdania wynika ze Statutu, a nie
z mojej potrzeby.
Eugeniusz Staszak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – nie ma dzisiaj sprawozdania
i co p. Sulkowski mi zrobi.
Alicja Płoszewska, radca prawny – ostro zaprotestowała przeciwko temu, że każdy z nas
podejmuje działania nielegalne. Z takimi ocenami nie identyfikuje się. Jeżeli one będą w taki
sposób prowadzone, to kancelaria podejmie działania.
Nie sądzi, żeby powstało nadużycie niemogące być naprawione przez złożenie sprawozdania
na następnej sesji. Ale niewątpliwie przepis Statutu jest jasny, że sprawozdanie składa się na
pierwszej sesji w roku. Jest to termin, o którym prawo mówi, że jest terminem instrukcyjnym
i jego nie zachowanie może być shamowane przez uczynienie tego na kolejnej sesji.
Kwestią ważną do sprawdzenia byłoby wystąpienie do Tygodnika Wspólnota o interpretację –
czy na pierwszej sesji w roku, ale nadzwyczajnej też obowiązuje ten zapis.
Ponadto stwierdziła, że nie o wszystkim trzeba pamiętać, nie wszystko udaje się zrealizować
nie tylko urzędnikom, ale również działaczom.

Zaproponowała nie walczyć o rangę tego przewinienia, tylko uznać, że nie zostało złożone
i złożyć na następnej sesji.
Wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna stawia wniosek o absolutorium, ale w tym sprawozdaniu
Komisja relacjonuje swoje działania z ubiegłego roku – czy wnioskowała o udzielenie czy
o nie udzielenie absolutorium. Sprawozdanie nie odnosi się do roku bieżącego.
Józef Błaszczak radny – zaproponował, aby w planie pracy Rady na 2010 r. został
zamieszczony punkt dotyczący rozwoju kultury na terenie gminy i miasta Pyzdry. By temat
był dyskutowany na posiedzeniach Komisji Rady.
Zwrócił się do Burmistrza. Poinformował, że do p. Błaszczaka zgłosił się mieszkaniec Pyzdr,
który widział jak kierowca Zakładu Gospodarki Komunalnej uszkodził samochód.
Należałoby się zastanowić, dlaczego osoba poszkodowana nie zadzwoniła do p. Burmistrza,
ale do p Błaszczaka. To nie jest osoba anonimowa, mam oświadczenie. Powiedział, że ma do
p. Błaszczaka zaufanie. Dodał., że jest usatysfakcjonowany, że doprowadził sprawę do końca
oczywiście dzięki kierownikowi zakładu Gospodarki Komunalnej. Za to podziękował.
Burmistrz jest wybierany w wyborach powszechnych. Jako radny też jest wybrany przez
mieszkańców. Zwrócił się do Burmistrza, żeby Mu nie ubliżał. Skoro przychodzi anonim
skierowany na ręce Burmistrza, to niech go Pan Burmistrz przeczyta. Jeżeli uzna żeby
wszystkich pracowników o nim poinformować, to niech poinformuje, ale niech ten anonim
nie będzie przekazywany z rąk do rąk.
Na 95% wiemy, na jakich maszynach, czy komputerach te wszystkie anonimy są pisane. Jak
dobrze pójdzie, to się dowiemy i będzie Pan Burmistrz bardzo zdziwiony wynikami.
Lechosław Sulkowski, radny – na 2010 zostało zaplanowane wykonanie drogi w m. Ruda
Komorska. Słyszałem, że miała być wykonywana droga razem z wjazdami do posesji
rolników. Jak faktycznie to będzie wykonywane? Żeby nie wyszło tak jak przy drodze w m.
Zapowiednia, że wjazd został zrobiony tylko do sołtysa posesji.
Stanisław Janiak, radny – wjazd do mojej posesji firma wykonała nie jako sołtysowi, ale
obywatelowi i za to, że pozwoliłem na moim gruncie zgromadzić sprzęt.
Eugeniusz Staszak, radny – zapewne na powykonawczych mapkach wjazd do posesji
p. Janiaka nie jest naniesiony, czyli firma wykonała to poza inwestycją.
Zwrócił się do Burmistrza o zwrócenie uwagi na rozmowy telefoniczne.
Chodzi o to, że jak radny dzwoni do Urzędu i prosi z pracownikiem biura radny, a go wtedy
akurat nie ma i radny prosi, żeby oddzwonił do radnego, to by w takich przypadkach
pracownik przyjmujący rozmowy z zewnątrz przekazywał informacje pracownikowi biura
rady, że ma oddzwonić.
Tak się zdarzyło i telefonu od pracownika się nie doczekał. Miał drugi raz zadzwonić, ale
tego nie uczynił.
Z artykułów zamieszczanych w Gazecie Słupeckiej wynika, że redaktor tej gazety p.
Frankowski nas nie lubi i nazywa nas opozycją. A przecież my nie jesteśmy opozycją, bo
opozycja jest destrukcyjna – wszystko co by wykonał Burmistrz i poddał pod głosowanie
byłoby na nie. Czy jest jakaś inwestycja, w sprawie której bylibyśmy przeciwni?
Wszystkie inwestycje w zeszłym roku były zrealizowane ku uciesze mieszkańców i były
przegłosowane przez radnych Klubu Siedmiu.
W Gazecie Słupeckiej jest zapisane – „czy opozycja zagłosuje za budżetem? Ciekawe”. Jest
to wywoływanie jakiś tematów i potem się ktoś z czytających dziwi – ale w tych Pyzdrach się
dzieje. A przecież w Pyzdrach nic się nie dzieje, niektórzy mówią, że się dobrze dzieje, że
w Pyzdrach to są rządy.
Jest walka, ale na argumenty. Kiedy Burmistrz ma racje, to ma. Czasem puszczają nerwy.
Zdarza się, ale jest to wybaczalne.

Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – podziękował za zatwierdzenie budżetu.
Jest zadowolony, że może go realizować. Dodał, że w nowym roku nie będzie się odnosił do
różnych aluzji, nie będzie komentował.
Stanisław Janiak, radny – we wrześniu ubr,. zgłosił interpelację odnośnie odbudowy rowu
Zapowiednia – Walga – Pyzdry.
Otrzymał odpowiedź, że wizje w terenie mieli przeprowadzić fachowcy. Zapytał, co w tej
sprawie zostało poczynione?
Poinformował, że pewne mieszkanki zwróciły się do p. Burmistrza, że nie mają odśnieżonej
drogi. Burmistrz im odpowiedział, że sołtys na środki, niech sołtys odśnieży.
Stwierdził, że do Burmistrza ma o to żal. Uznał, że p. Burmistrz rozpoczął kampanie
wyborczą sugerując tym mieszkankom, że sołtys ma środki i powinien odśnieżać drogi.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta - zapytał o jaki to konkretnie rów chodzi,
bo na terenie gminy jest ich dużo. Czy chodziło o rów przez który p. Janiak chciał wykonać
prywatny przejazd na pole.
Dodał, że nikt nie dzwonił w sprawie odśnieżania, a nie była w gabinecie.
Wojciech Tomaszewski, pracownik Urzędu – temat powyższego rowu jest znany p.
Mirosławowi Balickiemu.
Stanisław Janiak, radny – dotyczy to odbudowy rowu Zapowiednia – Walga – Pyzdry.
A chodzi o zabezpieczenie jakieś kwoty w budżecie gminy na to zadanie.
W projekcie budżetu to zadanie nie zostało ujęte.
W zeszłym roku został odnowiony rów w m. Wrąbczynek.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – ale to chyba jest rów melioracyjny.
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska – we wniosku o wsparcie finansowe
na remont świetlicy w Rudzie Komorskiej nie podana była kwota, a p. Przewodniczący Rady
powiedział o kwocie 700.000 zł. W rozmowie padła kwota 750.000 zł, ale to chodziło
o maksymalną kwotę. A faktycznie może by chodziło o 150.000 zł.
Na razie ten wniosek nie jest do zrealizowania, ponieważ najpierw należy wykonać plan.
Dlatego realizację tego wniosku przesuniemy na lata następne.
Natomiast w br. chciałby skorzystać z dofinansowania z Leader.
Michał Czerniak, kustosz Muzeum poinformował o rocznicy szopenowskiej, 700 rocznicy
urodzin Kazimierza Wielkiego, 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem.
Przypada również 70 rocznica Zbrodni Katyńskiej . W Katyniu z gminy Pyzdry zginęli: Jan
Olejniczak, Jan Jerzy Bukowiecki, Zdzisław Kosmalski, Feliks Bartecki i Tadeusz
Mazowiecki. Pamięć tych osób chcemy uczcić. Uroczystości z tej okazji odbędą się
w Pyzdrach 27 marca 2010r.
Dnia 19 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej. Zwrócono się do Rady
o zaakceptowanie tych działań i wsparcie finansowe organizacji tych obchodów.
Dorota Kozłowska, dyrektor M-G Ośrodka Kultury
Poinformowała, że rozmawiając z p. Przewodniczącym prosiła o to, aby mogła uczestniczyć
w posiedzeniu Komisji Budżetowej, by uzasadnić planowane wydatki w poszczególnych
paragrafach.
Budżet, jaki został zaplanowany na 2010 r. jest to kwota dość pokaźna.
Jako kierownik Ośrodka ma najbliższy kontakt ze społeczeństwem. Znane są opinie
w zakresie oczekiwań, oceny pracy Ośrodka Kultury.
Często są to opinie nie takie, na jakie są oczekiwania. Społeczeństwo zarzuca, że w Pyzdrach
„robimy wiochę”. Chodzi tutaj o to, że społeczeństwo oczekuje nie tych podstawowych
rzeczy, ale tych z wyższych półek. Można stwierdzić, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Takie opinie słyszy się też w innych gminach. Ale słyszy się też opinie bardzo pochlebne.
Mówi się, że Pyzdry bardzo dużo pracują na rzecz społeczności lokalnej. Jest to chyba jakieś
podziękowanie za, to robimy przez cały rok.

Społeczeństwo oczekuje zespołu z najwyższej półki. Dlatego kwoty na zakupy, usługi
w zaplanowanym budżecie na 2010r. były tak wysokie.
Jako do kierownika Ośrodka Kultury jest przykre to, że w każdym roku budżet dla jednostki
jest pomniejszany. Zrozumiała jest sytuacja, że środków wszędzie potrzeba, może są
ważniejsze potrzeby niż kultura, ale proszę też uwzględnić, aby nie było w przyszłych latach
tak, że budżet M-G Ośrodka Kultury też będzie pomniejszany.
Z perspektywy 11 lat pracy w Ośrodku można dojść do wniosku, że jest on traktowany trochę
po macoszemu.
Ośrodek jest spostrzegany tylko z perspektywy dwóch imprez w ciągu roku.
Jest to zarzut, którego nie można przeżyć. Pyzdry na czele z Ośrodkiem Kultury
i jednostkami, z którymi współpracuje robią na rzecz tego środowiska dużo. Koledzy
z ściennych domów kultury zazdroszczą nam. A my się rządzimy domowym sposobem.
Jako kierownik Ośrodka nie ma sobie nic do zarzucenia, że pieniądze publiczne, które Rada
przydziela są w nieracjonalny sposób wydatkowane.
Poprosiła na przyszłość, aby M-G Ośrodka Kultury w Pyzdrach nie traktować po macoszemu.
Traktujemy Ośrodek jako drugi dom, w którym ma się dziać dobrze, społeczeństwo ma
odnosić takie wrażenie, że wszystko co najlepsze robi się dla dzieci, dla dorosłych, dla całego
społeczeństwa.
Następnie odniosą się do propozycji radnego Błaszczaka a mianowicie na temat godzin pracy
Ośrodka Kultury.
Stwierdziła, że szanuje propozycję Pana radnego, który mieszka w tej gminie i chce jak
najlepiej. Ale z perspektywy 11 lat zna oczekiwania społeczeństwa.
Po raz pierwszy w tym roku nie jest prowadzona działalność Ośrodka do godziny 20 00.
Wynika to z tego, że środki jakie pozyskana na działalność świetlic opiekuńczo –
wychowawczych z Urzędu Wojewódzkiego – Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni były
przydzielone na środowiska wiejskie, tam gdzie nie ma żadnej szkoły, żadnych świetlic.
Z tych środków w br. roku skorzysta m. Wrąbczynek.
Dlatego w tym roku Ośrodek Kultury pracuje w okresie zimowym tylko go godziny 16 30.
Ale poza Ośrodkiem są zajęcia na kortach i w terenie, które prowadzi instruktor p. Romana
Frątczak w Ratajach.
Z perspektywy wielu lat, kiedy świetlica była prowadzona w Ośrodku Kultury do godziny
2000 to pojawiały się problemy związane z alkoholem, papierosami.
Były też problemy z sąsiadem Ośrodka tj. księdzem.
Młodzież, która w godzinach wieczornych przebywała w Ośrodku sprawiała problemy. Była
to młodzież ze szkół średnich. Zaczęły się pojawiać sytuacje patologiczne, których jako
kierownik Ośrodka nie mogła respektować, trzeba był na to reagować.
Dzieci szkolne na zajęcia pozaszkolne mają pozwolenie maksymalnie do godziny 18 00.
Z uwagi na lokalizację Ośrodka rodzice niezbyt chętnie pozwalają dzieciom na dłuższe ich
przebywanie w Ośrodku.
Młodzież pracująca też nie będzie przebywała w Ośrodku do godziny 22 00, bo co Ośrodek
może im zaoferować. Na sprzedaż piwa czy innego alkoholu Ośrodek nie ma koncesji.
A przecież Ośrodek jest przede wszystkim placówką dydaktyczno – wychowawczą,
kulturalną.
W okresie letnim dzieci ani młodzieży w Ośrodku nie ma, bo każdy jest gdzieś w terenie.
Uznała, że wydłużenie pracy Ośrodka Kultury w okresie zimowym do 22 00 mija się z celem.
Ponadto poinformowała, że w Ośrodku na pełen etat jest zatrudniony kierownik i p. Julianna
Koralewska. W godzinach dopołudniowych wypełnia się prace biurowe, opracowuje się
projekty, prowadzi czynności w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na akcje letnie
i inne sprawy, a po południu na zajęcia.

Stwierdziła, że jest osobą dyspozycyjną i jeżeli będzie konieczność, to może pracować
w różnych godzinach tylko czy jest sens i potrzeba.
Z sali obrad wyszedł radny Józef Błaszczak
Henryk Pyrzyk, radny – nie zgodził się z wypowiedzią p. Kierownik Ośrodka, że
w Pyzdrach robimy wiochę dając mało środków finansowych na utrzymanie kultury. Trzeba
przyznać, że z roku na rok środki na kulturę są jednak zwiększane. W 2002r. na Ośrodek była
przeznaczona kwota ok. 140.000 zł, a w 2010r. ok. 270.000 zł.
Wiadomo, że potrzeb jest bardzo dużo i trzeba wybrać, na jaki cel i w jakiej wysokości
przyznać środki. Wolałby najpierw wykonać jakąś drogę, a zabawę zorganizować przy tanim
zespole muzycznym.
Pewnie, że impreza plenerowa, na której będzie występowała znana gwiazda przyciągnie
wielu ludzi, także spoza terenu gminy.
Dorota Kozłowska, dyrektor M-G Ośrodka Kultury
Przyznała, że przyznany budżet dla Ośrodka Kultury stanowi duża kwotę, ale one w całości
nie są przeznaczane na organizację imprez kulturalnych.
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, na jakim etapie jest sprawa odwodnienia drogi przy ul.
Wrzesińskiej?
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta – odprowadzenie odwodnienia drogi przy
ul. Wrzesińskiej będzie poprowadzone przez działkę gminną, którą użytkuje Zakład
Gospodarki Komunalnej i dalej do rowu łączącego m. Pyzdry i wieś Dłusk.
Najprawdopodobniej Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w tym roku to zadanie
wykona.
Odwodnienie ul. Wrzesińską, jak pierwotnie planowano, nie będzie wykonywane.

Ad. 8.
Nie wniesiono uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 9.
Protokół sesji został przyjęty („za” – 14, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu – wyszedł
z sali).
Ad. 10.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski podziękował za udział w sesji i na tym
zakończył o godz. 15 05 XXXIII Sesję Rady Miejskiej.
Protokółowała:
Alina Banaszak

Przewodniczący Rady
/-/ Mieczysław Podlewski

