
Protokół Nr XXX/09  
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia 30 października 2009 roku 

 
                    Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 13 00 otworzył 
XXX 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.  
 
W dalszej części sesji Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. 

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 zmian w budżecie.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych  
w Pyzdrach.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i kwartalnego 
wynagrodzenia za inkaso.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Białobrzeg.  

15. Wydanie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg 
gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Komorska, 
Górne Grądy – Koszelewska Łąka”.  

16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
19. Zakończenie sesji. 

 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy po zapoznaniu się z porządkiem obrad wnoszą 
jakieś uwagi? 



Radna Hanna Skrzydlewska – o uzupełnienie punktu 15 o zapis „i Wrąbczynkowskie 
Holendry”, bo takie były ustalenia na posiedzeniach Komisji. Dotyczy to drogi położonej na 
działce nr 99 o długości 950 mb. 
Przewodniczący Rady poprosił o wprowadzenie punktu 13a) podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009r. w sprawie 
ustalenia zasad i wysokości przysługiwania diet dla radnych i przewodniczącym organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej. 
 
„Za” wnioskiem radnej Skrzydlewskiej głosowało 14 radnych.  
Wniosek dotyczący wprowadzenia dodatkowego punktu 13a) został przez radnych przyjęty 
jednogłośnie.  
 
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.   
 

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 zmian w budżecie.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych  
w Pyzdrach.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i kwartalnego 
wynagrodzenia za inkaso.  

13a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/162/09 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości 
przysługiwania diet dla radnych i przewodniczącym organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Białobrzeg.  

15. Wydanie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg 
gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Komorska, 
Górne Grądy – Koszelewska Łąka i Wrąbczynkowskie Holendry”.  

16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
19. Zakończenie sesji. 

 



Ad. 3  
Informację Burmistrza z realizacji zadań od 31 września do 30 października 2009r. 
przedstawił p. Krzysztof Strużyński. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Zapytań do informacji Burmistrza nie było. 
 
Ad. 4.  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Mieczysław Podlewski przedstawił informację  
o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  
 
8 październik – do biura Rady przybył p .Szymczak z Warszawy. Rozmowa dotyczyła młyna 
motorowego.  
15 października wpłynęło pismo od Wojewody w sprawie oświadczenia majątkowego 
Burmistrza. W oświadczeniu nie stwierdzono nieprawidłowości i zostało złożone terminowo.   
22 października – dyżur w biurze Rady pełnił Wiceprzewodniczący Rady p. Henryk Gonerka   
23 października brałem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej   
26 października brałem udział w posiedzeniu Komisji Budżetowo – Finansowej  
29 października byłem z sołtysem sołectwa Zamość p. Jankowskim u Starosty Wrzesińskiego  
w sprawie zastrzeżeń, co do budowanego parkingu w Rudzie Komorskiej.  
Ponownie wpłynęło pismo od mieszkańców wsi Łupice w sprawie budowy drogi o dł. 1 km.  
Wpłynęło też pismo od p. Krzysztofa Paszaka sołtysa sołectwa Tarnowa z podpisami 
rodziców dzieci dojeżdżających do szkoły w sprawie ustawienia przystanku.  
 
Informacja na temat złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych  
Zgodnie z art.24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. 
142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) radni Rady Miejskiej w Pyzdrach: 

1. Błaszczak Józef      

2. Gonerka Henryk   

3. Janiak Stanisław 

4. Kamiński Marek                                   

5. Kupiecki Czesław 

6. Ławniczak Grzegorz 

7. Łyskawa Andrzej 

8. Nowak Ewa    
9. Podlewski Mieczysław    

10. Pyrzyk Henryk        

11. Skrzydlewska Hanna   

12. Staszak Eugeniusz    
13. Sulkowski Lechosław   

14. Szablewski Kazimierz   
złożyli Przewodniczącemu Rady Miejskiej oświadczenia o stanie majątkowym wraz z kopią 
zeznania podatkowego PIT za 2008rok. 
Powyższe oświadczenia w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zostały złożone zgodnie  
z ustawą do 30 kwietnia 2009 roku. 
W jednym wykonaniu zostały przesłane do Urzędu Skarbowego we Wrześni, drugie 
wykonanie pozostaje w dokumentacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyzdrach. 
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyzdrach zostało przesłane do Wojewody 
Wielkopolskiego. 



Wojewoda pismem z dnia 12.10.2009r. poinformował, że Przewodniczący Rady Mieczysław 
Podlewski swoje oświadczenie majątkowe złożył w terminie i nie stwierdzono w nim 
nieprawidłowości.  
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach zostały zamieszczone  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Radna Elżbieta Kłossowska – w przekazanej informacji nie było mowy o moim 
oświadczeniu majątkowym. Czy pana Przewodniczący przeoczył, czy były jakieś 
nieprawidłowości w informacji ?  
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski  – przepraszamy za błąd. Pani radna Elżbieta 
Kłossowska również złożyła oświadczenie w terminie.  
 
Ad. 5.  
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy odpowiedzi na 
interpelacje otrzymali i czy ich zadawalają.  
 
Radny Eugeniusz Staszak – odpowiedź na moją interpelację mnie nie zadawala. Zapytałem, 
kto jest właścicielem kotłowni przy bloku spółdzielni mieszkaniowej w Pyzdrach. 
Mieszkańcy byłego bloku spółdzielczego są już po spisaniu aktów notarialnych dotyczących 
nabycia lokali. Według mojej interpretacji i członków wspólnoty mieszkaniowej kotłownia 
jest nasza.  
Zadałem interpelację pisemną, zrozumiałą. Myślałem, że otrzymam odpowiedź, kto jest 
właścicielem kotłowni.  
W tej sprawie rozmawiałem z p. radcą urzędu, która potwierdziła moje pytanie, że my 
jesteśmy właścicielami kotłowni.   
Z uwagi na to, że temat dotyczący interpretacji ksiąg wieczystych jest trochę skomplikowany 
i Burmistrz mógłby nie udźwignąć tej odpowiedzi prosiłem Burmistrza, aby odpowiedź była 
zaopiniowana przez radcę prawnego.  
Otrzymałem odpowiedź na interpelację, ale bez opinii radcy prawnego. Otrzymane pismo nie 
jest odpowiedzią na moje dwa pytania. 
Dlatego korzystając z zapisu naszego Statutu Gminy, który mówi, że jeżeli radny nie jest 
zadowolony z odpowiedzi na interpelację, prosi o sprostowanie odpowiedzi, ewentualnie 
uzupełnienie w trybie niezwłocznym.  
Poczekam siedem dni i myślę, że otrzymam trafną odpowiedź, która będzie odzwierciedlała 
pytanie i będzie również opinia radcy prawnego.  
 
Interpelacje głoszone:  
 
Radna Elżbieta Kłossowska – mija 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, a w przyszłym 
roku jest 70 rocznica mordu katyńskiego. Na naszym terenie są dwie osoby udokumentowane, 
które zginęły w Katyniu, trzecia w trakcie poszukiwań dokumentacji. Dobrze by było 
uhonorować, upamiętnić to wydarzenie jakimś skromnym obeliskiem, czy tablicą 
pamiątkową, bo warto wracać do historii tym bardziej, że dotyczy ona takiego problemu .  
Poprosiła o przekazanie tematu odpowiednim komórkom i zainteresowanie się tą sprawą.  
Radny Eugeniusz Staszak – na ostatniej sesji były składane interpelacje. Interpelacja jest to 
coś poważnego, co dotyczy ogółu mieszkańców.  
Sprawa np. zamontowania lampy nie jest interpelacją, a zapytaniem czy wnioskiem.  
W Kurendzie - gazecie lokalnej wydawanej przez Urząd moja interpelacja została pominięta, 
a była jedną z ważniejszych.  
Panie Burmistrzu, Sekretarzu proszę, aby informacja o sesji odzwierciedlała przebieg sesji.  



Nie wiem czy w tym konkretnym przypadku interpelacje zostały wymienione wybiórczo, czy 
był to tzw. chochlik drukarski.  
Radny Stanisław Janiak – zgłosił interpelację w sprawie odbudowy rowu łączącego 
Wrąbczynkowskie Holendry, Zapowiednię, Królewiny i Pyzdry. By na to zadanie ująć środki 
w budżecie tak samo jak na odbudowę rowu we wsi Wrąbczynek.  
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – skierował interpelację do radnych 
powiatowych o dokończenie budowy chodnika w Rudzie Komorskiej przy drodze 
powiatowej.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik gminy i miasta odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie.  
 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/204/09 
w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i 
Miasta Pyzdry. 
  
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/205/09 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach odczytał projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – 
Kanalizacyjnych w Pyzdrach.  
 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/206/09 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia 
rachunków dochodów własnych. 



 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/207/09 
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Joanna Dyl, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych.  
 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/20809 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady o godz. 1350 ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz. 1405. 
 
Ad. 11.  
Radny Marek Kamiński – na posiedzeniu Komisji Gospodarczej przychyliliśmy się do 
propozycji Burmistrza, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości od budynków zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 16,41 zł. Po przeprowadzeniu rozmów  
z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą proponujemy stawkę pozostawić na 
poziomie roku 2009 tj. 16,00 zł. Za tym też przemawia to, że od 1 stycznia do 23 października 
2009r. zarejestrowało działalność gospodarczą 40 osób, a wykreśliło 29 osób. Aby tej 
tendencji wzrostowej nie psuć, to lepiej utrzymać stawkę dotychczas obowiązującą.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz gminy i miasta – oni teraz wyrejestrowują działalność,  
a na wiosnę otworzą.   
Aleksandra Wasielewska, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
Radny Andrzej Łyskawa – p. Burmistrz proponuje zwiększenie opłaty podatku  
z działalności gospodarczej, ale jest dużo przypadków takich, że ktoś prowadzi gospodarstwo 
rolne i nie płaci od powierzchni użytkowej budynku. A znam przypadki, że kiedyś było 
gospodarstwo, teraz już nie jest, bo jest przekwalifikowane. Nikt tego nie zgłasza, deklaracji 
nie pisze, bo chce to ukryć. A faktycznie prowadzi działalność gospodarczą.  
Z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki związane z działalnością rolniczą, rybacką 
i leśną.  
Aleksandra Wasielewska, pracownik Urzędu - jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, 
która jest zakładana w tym roku, to każdy podmiot otrzymuje deklarację i na własną 
odpowiedzialność ją wypełnia.  
Radny Andrzej Łyskawa – ale niektórzy działalność gospodarczej nie zgłaszają.  
Aleksandra Wasielewska, pracownik Urzędu - proszę konkretny fakt zgłosić, to 
przeprowadzimy kontrolę.  
 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Kamińskiego. „Za” wnioskiem głosowało 14 radnych..  
 



Następnie Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii 
Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
Komisje: Budżetowo – Finansowa i Gospodarcza i Zdrowia zmieniły swoje ustalenia co do 
stawki za budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej proponując 
zamiast 16,41 zł stawkę 16,00 zł.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/209/09 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Aleksandra Wasielewska, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  
 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji. Opinie 
stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/210/09 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13.  
Wiesława Sawczuk, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
określenie inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  
 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/211/09 
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych  
w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Stanisław Janiak – wstrzymałem się od głosu, ponieważ ten wniosek złożyłem osobiście.  
 
Ad. 13a).  
Przemysław Dębski, sekretarz gminy i miasta odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009r. w sprawie 
ustalenia zasad i wysokości przysługiwania diet dla radnych i przewodniczącym organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej. 
 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za, przy 1 „ wstrzymującym ” podjęła 
Uchwałę Nr XXX/212/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/162/09 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługiwania 
diet dla radnych i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



 
 
 
Ad. 14.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz gminy i miasta – poprosił, aby radni inaczej spojrzeli na 
sprawę udzielenia bonifikaty do nieruchomości położonej w m. Białobrzeg niż do mieszkań  
w blokach.  
W skład omawianej nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny, dwa budynki gospodarcze, 
z których jeden jest przerobiony na letnią kuchnię i jest jeszcze grunt o pow. 1065m2.  

Zaproponował niższą bonifikatę ok. 70%. Nieruchomość została wyceniona na kwotę 21.000 
zł. Przy tej bonifikacie należność i tak byłaby stosunkowo mała.   
Gdyby ktoś chciał kupić grunt, to zapłaciłby za niego ok. 20.000 zł.  
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Białobrzeg.  
Przekazał radnym wycenę omawianej nieruchomości.  
 
Przewodniczący Rady o godz. 1430 ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz. 1435. 
 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXX/213/09 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
gruntowej zabudowanej położonej w m. Białobrzeg.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15.  
Wojciech Tomaszewski, pracownik Urzędu odczytał opinię potwierdzającej celowość 
realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych  
w miejscowości Ruda Komorska, Górne Grądy – Koszelewska Łąka i Wrąbczynkowskie 
Holendry”.  

 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” wydała pozytywną opinię 
potwierdzającej celowość realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do 
gruntów rolnych w miejscowości Ruda Komorska, Górne Grądy – Koszelewska Łąka  
i Wrąbczynkowskie Holendry” .Opinia stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.  
Radny Stanisław Janiak skierował zapytanie do radnej powiatowej p. Teresy Waszak.   
Czy powiat planuje ułożenie nowego dywanika asfaltowego na drodze Zapowiednia – 
Wrąbczynek?  W tej sprawie sołtysi z tego terenu pisali pismo.  
Radna Hanna Skrzydlewska – skierowała zapytanie do radnych powiatowych.  
Zapytała, co jest wiadomo na temat budowy drogi przy ul. Kościuszki o dł. 310 m  
i szerokości 6m (od Rynku do posesji p. Knasiaka) i przy ul. Kili ńskiego o dł. 150 m (od ul. 
Poznańskiej do ul. Farnej). Na temat ul. Kościuszki wniosek pisemny był już składany.  
Teresa Waszak, radna powiatowa – dzisiaj nie potrafię udzielić odpowiedzi na te pytania. 
Wszystkie wnioski były składane do 15 października.  



Na następnej sesji udzielę odpowiedzi.   
Radny Eugeniusz Staszak – myślę, że wniosek radnej Skrzydlewskiej ma szansę 
pozytywnego rozpatrzenia, tym bardziej, że radna Waszak jest Wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu, a p. Skupiński przewodniczącym Komisji Budżetowej Rady Powiatu.   
Radna Elżbieta Kłossowska – powróciła do tematu przystanku w m. Tarnowa. Chciała się 
dowiedzieć, jak sprawa wygląda.  
Radny Eugeniusz Staszak – ma być.  
Radna Elżbieta Kłossowska - mieszkańcy złożyli w tej sprawie pismo, które p. sołtys 
przekazał. Przystanek w Tarnowej jest niezbędny. Trzeba wszystkich jednakową miarką 
mierzyć. Myślę, że w najbliższym czasie przystanek stanie w Tarnowej, tym bardziej, że 
widoczna jest przychylność radnych.  
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski– rozmawiałem z sołtysem Paszakiem  
z Tarnowej i powiedziałem, że przystanek w pierwszej kolejności będzie, jak tylko znajdą się 
środki. Nie obiecałem, że w tym roku, ale na pewno na początku roku.  
Radny Henryk Pyrzyk – a przez 10 lat żadnego przystanku nie pobudowano? 
Radna Elżbieta Kłossowska – był przystanek, ale czas go zniszczył.  
Radny Eugeniusz Staszak – dwoma rękoma poprę wniosek sołtysa. Został wybudowany 
nowy odcinek drogi i istniejący przystanek szpeci teraz wioskę.  
Radny Andrzej Łyskawa zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego, czy jakieś znaczenie 
ma to, że w jednych projektach uchwał jest zapis, że wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Pyzdr, a w innych Burmistrzowi Gminy Miasta?  
Alicja Płoszewska, radca prawny – poprawnie jest Burmistrzowi Pyzdr. Jednakże druga 
forma zapisu nie powoduje uchylenia uchwały. 
Radny Eugeniusz Staszak – w naszym Statucie Gminy jest zapis, że jest Burmistrz Gminy  
i Miasta dalej zwany Burmistrzem Pyzdr. 
Alicja Płoszewska, radca prawny – rozporządzenie Rady Ministrów ustala, że np. jak jest 
rada gminy i miasta to nazywa się rada miejska, a jak jest burmistrz miasta, to jest Burmistrz  
i nazwa tego miasta.  
Rdany Henryk Gonerka przypomniał, że w sprawie ułożenia nowej nawierzchni na drodze 
przy ul. Klilińskiego (od ul. Poznańskiej do ul. Farnej) złożył przed październikiem wniosek 
do Rady Powiatu.  
Radny Andrzej Łyskawa zwrócił się do Kierownika Posterunku Policji w Pyzdrach  
o przygotowanie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w naszej gminie.  
Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji – przygotuje.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska – skierował pytanie do radcy 
prawnego. Z jakim wyprzedzeniem sołtys wyjeżdżający w delegację musi złożyć prośbę  
u p. Przewodniczącego, żeby dostał pozwolenie na wyjazd? 
Alicja Płoszewska, radca prawny – prawo nie mówi o takim terminie, ale myślę, że z p. 
Przewodniczącym Rady można to uzgodnić. Bo nie wiem, jak zostanie oceniona nagła 
potrzeba wyjazdu, gdy zawiadomienie wpłynie późno. Można np. ustalić, że 3 dni przed 
wyjazdem.  
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – nie było przypadku, żebym któremuś  
z sołtysów odmówił, ale życzę sobie poinformowanie mnie przed wyjazdem.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska – zdarza mi się czasami wyjechać, bo 
lubię zdobywać wiedzę. Ostatnio p. Przewodniczący Rady odmówił mi podpisania delegacji. 
Możliwości wcześniejszego poinformowania nie miałem, bo o wyjeździe dowiedziałem się 
późno, bo na spotkaniu, na którym byłem z radnym Łyskawą.  
Alicja Płoszewska, radca prawny – wystarczy taką informację złożyć w biurze Rady.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska – tak zrobiłem. Pracownik Biura  
p. Alinka delegację mi wypisała, ale z zastrzeżeniem, że nie ona o tym decyduje.  



Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski– z taką wiedzą, jaka ma p. Urbaniak, to 
powinien wiedzieć, że o wyjeździe należy uprzedzić wcześniej.  
Radna Elżbieta Kłossowska – Panie Przewodniczący. W ramach dobrej współpracy ze 
wszystkimi mógłby Pan zrobić wyjątek, skoro pismo o wyjeździe zostało złożone wcześniej, 
czyli wola powiadomienia p. Przewodniczącego była. Ta sprawa mogłaby być załatwiona 
pozytywnie, tym bardziej, że p. Urbaniak reprezentuje wszystkich sołtysów z naszej gminy i 
przekazuje informacje. Zostawmy pewne animozje i spójrzmy z punktu widzenia człowieka, 
rolnika.   
Temat delegacji został wywołany na sesji i teraz wszyscy już o tym wiedzą.  
Radny Eugeniusz Staszak – w polityce lokalnej mogę nie zgadzać się z radnym, 
Przewodniczącym Podlewskim, Burmistrzem, ale to nie znaczy, że nie chcę z nim rozmawiać.  
Z gazety lokalnej wiemy, że doszło do polemiki słownej między dwoma liderami na wsi, 
pomiędzy radnym i sołtysem. Nic by się nie stało, gdyby sołtys Urbaniak zadzwonił do 
Przewodniczącego Podlewskiego z informacją o wyjeździe i prośbą o delegację.  
Chodzi o sam gest powiadomienia.  
Radna Elżbieta Kłossowska – wiele pism było kierowanych z pominięciem 
Przewodniczącego i spójrzmy na ten temat. 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – temat jest już zakończony.  
Krzysztof Paszak, sołtys sołectwa Tarnowa – został wykonany nowy odcinek drogi. 
Niektórzy kierowcy zaczynają zbyt szybko i brawurowo jeździć. Dlatego konieczne byłoby 
ustawienie znaku stop i ustąp pierwszeństwa.  
Radny Eugeniusz Staszak – czy w projekcie budowy drogi w m. Tarnowa ustawienie znaku 
jest uwzględnione?  
Roman Ejchorszt, pracownik Urzędu – nie ma. Projekt organizacji ruchu jest zatwierdzony.  
Radny Eugeniusz Staszak – a co by się stało, gdyby znaki zostały ustawione? Czy budżet 
gminy by się zawalił?  
Nie wiadomo jak motywował w Starostwie sprawę oznakowania projektant budowy drogi.   
Ale przecież wiemy, że wiele znaków stoi na żądania radnych, które jednak poprawiają 
bezpieczeństwo na drodze.   
Warto rozważyć sprawę ustawienia tych znaków. Osobiście jestem za ich ustawieniem. 
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  złożył wniosek o remont przystanku w Dłusku. 
Przystanek został wybudowany w czynie społecznym przez mieszkańców. Teraz chodzi  
o wymianę dachu, który jest pokryty eternitem.  
Sami też wykonaliśmy ogrodzenie placu zabaw.  
Radny Eugeniusz Staszak – teraz są rygorystyczne zasady, jeśli chodzi o demontaż eternitu. 
Do tego są tylko uprawnione specjalistyczne firmy. I w tym przypadku do paru płyt 
eternitowych musiałaby przyjechać taka firma.  
Może rozważyć przekazania środków z budżetu Rady, jeżeli takie pozostaną, skoro sołectwo 
chciałoby to jeszcze wykonać w bieżącym roku, a swój fundusz ma już wykorzystany. 
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  - dobrze byłby jeszcze w tym roku, a jak już nie to 
na wiosnę.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska – mieszkańcy wsi Łupice złożyli do 
biura Rady złożyli wniosek o przystanek. Dzieci nie ma dużo, ale chociaż jakaś mała budka 
przydałaby się. Wszystkie pisma są czytane przez Przewodniczącego Rady, a to nie było.   
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – takiego pisma nie pamiętam, żeby 
wpłynęło. A przystanek można wykonać taki jak p. sołtys Nowak z funduszu sołeckiego.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska – ale pieniędzy z funduszu sołeckiego 
z tego roku już nie ma, a fundusz sołecki na 2010 r. jest już rozdysponowany.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga wnioskował o wyrównanie drogi gruzem, 
chociaż dwa transporty.  



Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach – jeżeli będzie jakiś gruz, to przywieziemy.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska – szkoda, że sprawa diet dla sołtysów 
nie była skonsultowana z sołtysami, chociaż z zarządem stowarzyszenia sołtysów. Bo wydaje 
mi się, że radni na siłę uszczęśliwili sołtysów podejmując dzisiaj uchwałę.  
Radny Stanisław Janiak – 5 sołtysów jest niezadowolonych, a 15 jest zadowolonych. 
Mówiłem już od trzech lat, że jak podwyżka do sołtysów to kwotowa, a nie procentowa. Bo 
przy podwyżce procentowej, ten sołtys, co miał dużo będzie miała jeszcze więcej, a ten co 
mało, to otrzyma też mało. 
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska – gdyby sołtysom ustalono inkaso  
w wysokości 5% od wszystkich podatków, to jestem za, ale nie od zebranych.  
Radny Eugeniusz Staszak – p. Urbaniak. Na zatwierdzonych dzisiaj uchwałach dla sołtysów 
Pan zyskał.  
 
Ad. 17.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 18.  
Protokół sesji został przyjęty („za” – 14).  
 
Ad. 19. 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski podziękował wszystkim uczestniczącym i na 
tym zakończył XXX Sesję Rady Miejskiej o godz. 15 05. 
 
Protokółowała:                                                                             Przewodniczący Rady 
Alina Banaszak                                                                         /-/ Mieczysław Podlewski  
   
                                               


