
Protokół Nr XXIX/09  
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 30 września 2009 roku 
 
                    Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 13 00 otworzył 
XXIX sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 14 radnych (swoją nieobecność usprawiedliwiał radny Sulkowski), 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. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 

2009r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/09Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 22.04.2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów  
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu 

mieszkalnego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej 

położnej w Ciemierowie – Kolonii.   
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położnych  

w Pyzdrach.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej  

w Pyzdrach.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2010 – 2015.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry zatwierdzonego uchwałą Nr 
XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23.11. 2007r. dla części działek 
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1693/2 i 1738/6 oraz działki o numerze 
geodezyjnym 2231.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości:  
1) Ksawerów, 
2) Ruda Komorska,  
3) Tarnowa,  
4) Wrąbczynek. 



18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyzdr do ustalenia cen                                      
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Pyzdry.  

19. Zapytania i wolne wnioski. 
20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
22. Zakończenie sesji. 

 
Zaproponował wykreślenie pkt 12 podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości położnych w Pyzdrach.  
Przemysław Dębski, sekretarz wnioskował o wykreślenie powyższego punktu z porządku 
obrad dzisiejszej sesji, ponieważ pracownik, który w poniedziałek odbył szkolenie w tym 
zakresie, jeśli chodzi o kwestie odszkodowań za nabyte nieruchomości przez gminę 
przedstawił interpretację, że ten projekt uchwały jest w myśl przepisów zbędny, ponieważ 
wszelkie nieruchomości z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy i Rada Miejska nie 
podejmuje w tym zakresie rozstrzygnięć.  
 
„Za” wykreśleniem punktu 12 głosowało 14 radnych.  
 

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. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 

2009r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/09Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 22.04.2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów  
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu 

mieszkalnego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej 

położnej w Ciemierowie – Kolonii.   
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej  

w Pyzdrach.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2010 – 2015.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry zatwierdzonego uchwałą Nr 
XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23.11. 2007r. dla części działek 
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1693/2 i 1738/6 oraz działki o numerze 
geodezyjnym 2231.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości:  
1) Ksawerów, 
2) Ruda Komorska,  
3) Tarnowa,  



4) Wrąbczynek. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyzdr do ustalenia cen                                        
      i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Pyzdry.  
18. Zapytania i wolne wnioski. 
19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
21. Zakończenie sesji. 

Radni porządek obrad sesji z wprowadzoną zmianą przyjęli jednogłośnie („za”–14 ).  
 
Ad. 3  
Informację Burmistrza z realizacji zadań od 10 czerwca do 30 września 2009r. przedstawił  
p. Krzysztof Strużyński. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Marek Kamiński zapytał Burmistrza – rów Bartosz to chyba został oczyszczony 
tylko przy trasie kaliskiej, bo ani w stronę Zagórowa, ani w stronę Modlicy nie jest 
oczyszczony.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta - w tej chwili pracownicy realizują 
oczyszczanie w/w rowu.  
 
Ad. 4.  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Mieczysław Podlewski przedstawił informację  
o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  
 
17 czerwca – wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego dotyczące skargi p. Szymczaka,  
25 czerwca – Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni przesłał propozycje zmiany organizacji 
ruchu w Pyzdrach,  
3 lipca – Prokuratura Rejonowa w Słupcy wystąpiła o częściowe uchylenie uchwały Rady 
dotyczącej stypendiów dla uczniów, a 7 lipca została udzielona odpowiedź,  
9 lipca – została udzielona odpowiedź Wojewodzie w sprawie skargi p. Szymczaka,  
2 sierpnia – odbył się turniej piłki nożnej o puchar Przewodniczącego Rady,  
23 sierpnia – dożynki gminne we Wrąbczynku,  
5 wrzesień – dożynki powiatowe w Kaczanowie i uczestniczyłem w zebraniu wiejskim na 
zaproszenie sołtysa p. Janiaka w Zapowiedni,  
6 wrzesień – udział w obchodach Dnia Kombatanta i Więźniów Politycznych,  
8 wrzesień – w godzinach rannych wizja terenu przy WTZ w Rudzie Komorskiej w sprawie 
lokalizacji miejsca parkingowego i udział w zebraniu wiejskim w Rudzie Komorskiej,  
10 wrzesień – podczas dyżuru przybył p. Grzegorz Głuchowski w sprawie 
przekwalifikowania działki, 
17 września – wpłynęło kolejne pismo od mieszkańców Łupic dotyczące budowy drogi o dł.  
1 km. Na pismo udzielono odpowiedź.  
21 wrzesień – udział w posiedzeniu Komisji Budżetowo – Finansowej,  
26 wrzesień – udział w Jesiennym Festynie Sołectw w Rudzie Komorskiej,  
Następnie skierował kilka słów do Sekretarza Urzędu  
Dziękuję za dotychczasową współpracę, życzliwość i okazaną chęć pomocy i za zaufanie. 
Mam nadzieję, ze da w przyszłości wiele pozytywnych efektów współpracy. Dziękuje za 
życzliwość, którą Pan Sekretarz z siebie okazuje.  
 
Ad. 5.  
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy 
odpowiedzi na interpelacje otrzymali i czy ich zadawalają.  



 
Radny Andrzej Łyskawa – nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację odnośnie 
bezpieczeństwa na drodze Pyzdry – Borzykowo. Został tylko złożony wniosek do 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg.   
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – Dyrekcja Wojewódzka Dróg 
przygotowuje projekt pewnego rodzaju działania.  
W okresie wakacyjnym zostały zrobione zdjęcia wszystkich handlujących owocami przy tej 
drodze. Sprawa została przedstawiona Dyrekcji w Poznaniu i prawdopodobnie będzie 
namalowana biała ciągła linia przez cały odcinek od Borzykowa do Pyzdr i wtedy nie będzie 
możliwości zatrzymywania.  
Obecnie trudno jest od handlujących wyegzekwować bezpieczny handel. Gdy wiedzą  
o przyjeździe osób mundurowych czy z Dyrekcji Dróg, to parę metrów cofają się, a gdy 
odjadą to ponownie handlują stwarzając zagrożenie. 
Myślę, że powyższa sprawa w ciągu zimy zostanie rozpatrzona.  
Jeśli się będzie coś w tej sprawie działo, to Kierownictwo z Konina nas powiadomi.  
Radny Henryk Pyrzyk - podobnie powinno być na drodze w stronę Gizałek, bo tam handlują 
grzybami.  
 
Interpelacje głoszone:  
 
Radny Kazimierz Szablewski - w Lisewie przy szkole jest znak przystanek szkolny. Z tego 
miejsca dzieci przechodzą na druga stronę drogi i wsiadają do autobusu. Chodzi  
o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i dokonanie oznakowania przejścia przez drogę, a po 
prawej stronie drogi na gruncie gminnym zrobienie zatoczki.  
Dyrektor szkoły wnioskowała w tej sprawie do Powiatowego Zarządu Dróg i otrzymała 
odpowiedź, że jak po drugiej stronie drogi nie ma chodnika, to nie może być namalowane 
przejście dla pieszych.  
Radna Elżbieta Kłossowska - mieszkańcy Osiedla zwrócili się z wnioskiem, aby przy placu 
zabaw Kubuś ustawić na drodze gminnej znak z ograniczeniem prędkości do 30 km.   
Na zebraniu z mieszkańcami Pyzdr Zarząd Miasta – Osiedla przeznaczył 20.000 zł na 
dobudowanie kolejnego odcinka drogi przy ul. Zwierzyniec. Interpelacja skierowana jest do 
Rady Miejskiej o podwojenie tej kwoty z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę w/w 
drogi. Jeżeli się pojawią pieniądze, to jeszcze przekazać je w bieżącym roku.  
Radny Józef Błaszczak - na chodniku przy ul. Kościuszki przy sklepie Gminnej Spółdzielni 
jest zamontowany stojak do rowerów, który blokuje swobodne przejście chodnikiem.  
A przecież Gminna Spółdzielnia przy sklepie ma plac, na którym ten stojak mógłby się 
znajdować. Obecnie ten plac jest zamknięty. Nie wiem, przez kogo była wyrażona zgoda, czy 
przez Urząd, czy przez kogoś innego.  
Radny Marek Kamiński - wyjazd z drogi powiatowej z Kolonii Janowskiej na drogę Pyzdry 
– Kalisz w stronę Gizałek jest niewidoczny. Po wykonaniu chodnika szerokość drogi się 
zmniejszyła i dłuższym samochodem jest bardzo trudno wyjechać. Chodzi o poszerzenie 
wyjazdu.  
Mieszkańcy proszą o naprawę chodnika w m. Górne Grądy prowadzącego do szkoły. 
Niektóre płytki wymagają zdjęcia, podsypania piaskiem i ponownego ułożenia.   
Radny Eugeniusz Staszak – w imię bezpieczeństwa obrotu zbycia (nabycia) prawa 
własności nieruchomości, przepisy prawa przyzmają bezwzględną przewagę stanu prawnego 
ujawnionego w księdze wieczystej nad rzeczywistym stanem prawnym zawartym  
w umowach, które nie posiadają umocowań prawnych popartych zapisami w KW.  
Wobec powyższego treść interpelacji jest następująca”  



Na jakiej podstawie Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry zawarł umowę użyczenia  
z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej we Wrześni Sp. Akcyjna. Przedmiotem użyczenia 
jest kotłownia węglowa zlokalizowana w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Nowoogrodowej 1w Pyzdrach (umowa nr 02/09/2006 z dnia 15.09.2006r.).   
Jaki jest obecny stan prawny, kto jest właścicielem w/w kotłowni?  
Udzielając odpowiedzi na interpelację proszę, by jej treść została zaopiniowana - 
potwierdzona przez radcę prawnego Urzędu Gminy i Miasta w Pyzdrach.  
Radna Hanna Skrzydlewska - wyrównać nawierzchnię drogi prowadzącą od  
ul. Nowoogrodowej przy kortach do przedszkola. 
Radna Elżbieta Kłossowska – czy sprawa przystanków autobusowych w Tarnowej, 
Wrąbczynkowskich Holendrach i Rudzie Komorskiej jest przesunięta, tak jak ustaliliśmy na 
posiedzenia Komisji, czy sprawa jest już zamknięta?  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – sprawa była omawiana na 
Komisjach.  
Radna Elżbieta Kłossowska – ale tylko na temat przystanku w Rudzie Komorskiej. Co  
z pozostałymi? 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – wiem, że p. Nowak we 
Wrąbczynkowskich Holendrach postawiła przystanek.  
Radna Ewa Nowak – został ustawiony jeden przystanek ze środków funduszu sołeckiego  
i wsparciu z budżetu gminy. Ale chodzi o drugi przystanek z drugiej strony wsi.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – trzeba było się zwrócić na 
Komisjach.  
Radna Elżbieta Kłossowska – jak była mowa o przystanku w Rudzie Komorskiej, to 
myśleliśmy, że sprawa przystanków jest całościowo traktowana, bo nie widzę różnicy między 
jednymi dziećmi a drugimi.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – różnicy między dziećmi nie ma 
na pewno.  
Krzysztof Paszak , sołtys sołectwa Tarnowa - w Tranowej wyszła potrzeba przestawienia 
przystanku w inne miejsce.  
Radna Ewa Nowak – ile będzie kosztować przystanek w Rudzie Komorskiej?  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – w budżecie jest przeznaczona 
kwota 10.000 zł, ale nie jest powiedziane, że w całości zostanie wykorzystana.  
Radna Ewa Nowak – czy przystanek będzie wykonany w pleksy, czy z blachy taki jak 
wykonaliśmy we Wrąbczynkowskich Holendrach?  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – z pleksy.  
Radna Ewa Nowak – czy nasze dzieci są gorsze od dzieci z Rudy Komorskiej? Czy  
w Rudzie Komorskiej nie można zbudować przystanku z blachy i wtedy z kwoty 10.000 zł 
można by pobudować trzy przystanki zamiast jednego.   
Radny Henryk Pyrzyk – lepiej pobudować jeden a porządny.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – z pleksy jest przystanek  
w Pietrzykowie, Ksawerowie. W Rudzie Komorskiej przystanek ten będzie w centrum 
wioski.  
Radna Elżbieta Kłossowska – lepiej byłoby zrobić oszczędniej tj. z jednego trzy.  
Radna Ewa Nowak – należy wszystkich jednakowo traktować, a nie, że w Rudzie 
Komorskiej gdzie mieszka Pan Przewodniczący przystanek za 10.000 zł, a dla nas nic.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – ja nie powiedziałem p. Nowak, 
żeby wykonała przystanek z blachy.  
Radna Elżbieta Kłossowska – przypominam sobie, że sprawa wszystkich trzech 
przystanków miała być rozpatrywana na posiedzeniach Komisji. Decyzja, co do przystanków 



zawisła na ostatniej sesji. A zmiany w budżecie dotyczą tylko przystanku w Rudzie 
Komorskiej.  
Dlatego zastanawiamy się jak to zrobić, żeby nikogo nie ukrzywdzić. Przecież my nie 
jeździmy autobusami szkolnymi, tylko dzieci. Ale dbamy o to, żeby wszystkie dzieci miały 
jednakowy komfort dojeżdżając do szkoły. Dlatego potraktujmy wszystkich jednakowo i za te 
10.000 zł wykonajmy te trzy przystanki po gospodarsku, albo wytłumaczmy sołtysom, 
dzieciom w jakiej kolejności wykonywać będziemy te przystanki. Należałoby trochę inaczej 
podejść do sprawy, a nie tak priorytetowo potraktować Rudę Komorską.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – była zgłaszana interpelacja na 
poprzedniej sesji odnośnie ograniczenia ruchu na drodze powiatowej od Ciemierowa do 
Lisewa. Na wizji lokalnej byli przedstawiciele z Powiatowego Zarząd Dróg z Wrześni, ale do 
tej pory nic w tej sprawie nie zrobiono.  
Roman Ejchorszt, pracownik Urzędu – przedstawiciele z Powiatowego Zarządu Dróg 
stwierdzili, że nie ma uzasadnienia do ograniczenia prędkości. Dozwolona prędkość do 50 
km/h przy obecnym natężeniu ruchu zabezpiecza bezpieczeństwo na drodze. Ale na powyższe 
pisma nie otrzymaliśmy.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – a co powoduje, żeby na tym 
odcinku drogi jechać 50km/h.  
Roman Ejchorszt, pracownik Urzędu – wynika to z tego, że poruszamy się po terenie 
zabudowanym.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – ale chodzi o odcinek drogi przy 
którym znajdują się nowe budynki, a który nie jest zaliczony do terenu zabudowanego. 
Chodzi o przestawienie znaków dotyczących terenu zabudowanego.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – ograniczenia prędkości nie będzie. 
Dyrektor z Zarządu Dróg powiedział, że z drogi nie będzie robił choinki i co kawałek 
ustawiać znaku, bo tam budynki prawie się łączą. A i tak nikt prawie ich nie respektuje.  
Najgorzej jak ktoś zacznie się wtrącać w drogi powiatowe i wojewódzkie, to najlepiej 
panowie się tam zatrudnijcie i będziecie ekspertami.   
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – ale na wizji Panowie co innego 
powiedzieli. Chodzi o przestawienie znaku „teren zabudowany”.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta - ograniczenia nie będzie. A znak – to 
niech Pan przestawi.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – widzicie Państwo, że to nie jest 
pierwsza taka odpowiedź Burmistrza.  
Radny Stanisław Janiak - w protokole z ostatniej sesji jest napisane, że sprawa przystanków 
na następną sesję wróci. Za wnioskiem głosowało 9 radnych. Zostało to przeoczone. Na 
posiedzeniach Komisji tego nie było. Dlatego proponuję, żeby na następnych Komisjach 
sprawa przystanków wróciła.  
Radna Elżbieta Kłossowska – ale na Komisjach była poruszona tylko sprawa jednego 
przystanku w Rudzie Komorskiej.  
 
Przewodniczący Rady o godz. 1345 ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz. 1400. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski 
Szanowny Panie Burmistrzu. Zachowanie Pana jest skandaliczne. W związku z powyższym 
proszę potraktować jako ostatnie upomnienie ustne. W przypadku dalszych nieporozumień, 
braku współpracy zastosujemy działania zgodnie z regulaminem.  
Radny Grzegorz Ławniczak – o przyspieszenie budowy chodnika w Pietrzykowie.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – wczoraj w Internecie był ogłoszony 
przetarg. Trudno temat przyspieszać, skoro wykonawca został wyłoniony dopiero dzisiaj. 



 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik Gminy i Miasta  
Dochody za I półrocze zostały wykonane w kwocie 9.316.652,39 zł tj. w 55,06 % 
zakładanego planu a wydatki w kwocie 8.891.463,38 zł, tj. w 38,95 % zakładanego planu. Na 
dzień 30.06. br. zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe w I półroczu 
zrealizowano w wysokości 993.183,48 zł co stanowi 13 % planowanych wydatków 
majątkowych. Wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 429.189,01 zł. 
W I półroczu br. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów  
i pożyczek w wysokości 169.453,02 zł z tego: 
1) 13.340,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do 

odwadniania osadu, 
2) 38.520,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę 

drogi w Lisewie, 
3) 34.525,02 zł do PBS we Wrześni O\Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę 

drogi w miejscowości Ksawerów, 
4) 41.968,00 zł do PBS we Wrześni O\Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę 

drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów, 
5) 41.100,00 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na 

wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole 
Podstawowej w Pyzdrach. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy mają pytania? 
Radni nie mieli pytań.  
Rada Miejska informację przyjęła bez uwag.  
 
 Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik Gminy i Miasta odczytała projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie gminy i miasta na 2009r.   
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie proponując następujące zmiany:  

1) zmniejszyć rezerwę budżetową o 15.000 zł i przeznaczyć je: 
- 5.000 zł  na zakup umundurowania dla strażaków z OSP Lisewo,  
- 10.000 zł na wykonanie dokumentacji na drogę Zapowiednia – Królewny, 

2) zmniejszyć budżet Rady Miejskiej o 1.200 zł i przeznaczyć po 200 zł dla każdego 
sołectwa biorącego udział w Jesiennym Festynie Sołectw.  

Za powyższym głosowało 4 radnych, jeden nieobecny i „za” głosował radny Błaszczak, który 
uczestniczył w Komisji Budżetowej, bo nie mógł uczestniczyć w Komisji Gospodarczej).   
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały z w/w poprawkami („za” - 4, nieobecnych - 2), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisji pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały z w/w poprawkami („za” – 3). 
Radna Elżbieta Kłossowska - czy kwota 10.000 zł na przystanek została przemycona  
w budżecie? Bo panowie radni mówią, że nie było to omawiane. Ja wiem, bo z radną Nowak 
zapytałyśmy się o to na Komisji.  



Antonina Balicka, skarbnik Gminy i Miasta  - tak i była omawiana na każdym posiedzeniu 
Komisji. Ta kwota nie była przemycona.  
Radna Elżbieta Kłossowska – przepraszam, użyłam niefortunnego określenia. Uwzględniona.  
Antonina Balicka - kwota ta jest zapisana w dziale 900 (pozostała działalność) rozdział 
90095 § 4210 – zwiększono wydatki z przeznaczeniem na zakup przystanku w Rudzie 
Komorskiej.  
Ponadto poinformowała, że po posiedzeniach wszystkich Komisji do budżetu gminy wpłynęły 
środki przekazane przez Fundację Familijny Poznań w wysokości 25.526,60 zł  
z przeznaczeniem na wydatkowanie środków związanych z usługa edukacyjną – prowadzenie 
przedszkoli wiejskich w placówkach szkolnych w Górnych Grądach i Lisewie.  
Poprosiła o wprowadzenie jeszcze tej dotacji do zmian w budżecie.  
  
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/190/09 
w sprawie zmian w budżecie wprowadzając propozycje Komisji i p. Skarbnik. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Antonina Balicka, skarbnik Gminy i Miasta  odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/172/09Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22.04.2009r. w sprawie 
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
  
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/09Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 22.04.2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów  
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Za powyższym głosowało 4 + 1, jeden nieobecny.  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” - 4, nieobecnych - 2), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  - Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/191/09 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/09Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 22.04.2009r. 
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Antonina Balicka, skarbnik Gminy i Miasta odczytała projekt uchwały w sprawie 
procedury uchwalania budżetu.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Henryk Pyrzyk , przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu („za” 4 + 1, jeden 
nieobecny).  



Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” - 4, nieobecnych - 2), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Radny Józef Błaszczak – projekt uchwały zawiera rygory, o których mówią przepisy. Ale są 
jeszcze sprawy, które dyktuje życie. Na zebraniu z mieszkańcami Pyzdr usłyszałem, że budżet 
ten nie jest Rady, Burmistrza, ale Klubu Siedmiu, bo tak mówili pracownicy Urzędu.  
Żeby tego uniknąć potrzebna jest konsultacja społeczna, bo każdy chce coś powiedzieć w 
sprawie remontów, inwestycji, oświetlenia. Ważne są oczekiwania społeczeństwa.  
Żeby nie wyszło tak jak w zeszłym roku, że Burmistrz przygotował projekt budżetu, który 
prawie w 90% został zmieniony.   
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/192/09 
w sprawie procedury uchwalania budżetu Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta - podziękował za słowa skierowane przez 
Pana Przewodniczącego na początku sesji. Współpraca z radnymi, sołtysami jest częścią 
moich obowiązków służbowych i staram się to wykonywać jak najlepiej.  
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny lokalu mieszkalnego. 
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od 
ceny lokalu mieszkalnego („za” 4 + 1, jeden nieobecny).  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” - 4, nieobecnych - 2), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/193/09 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej położnej w Ciemierowie – Kolonii.   
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej 
położnej w Ciemierowie – Kolonii („za” 4 + 1, jeden nieobecny).  



Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” - 4, nieobecnych - 2), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/194/09 
w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej niezabudowanej położnej w Ciemierowie – 
Kolonii. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. 12.  
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Pyzdrach.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej  - Komisja  
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienie nieruchomości rolnej 
położnej w Pyzdrach („za” 4 + 1, jeden nieobecny).  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” - 4, nieobecnych - 2), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/195/09 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położnej w Pyzdrach. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13.  
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  
i Miasta Pyzdry na lata 2010 – 2015.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2010 – 2015 („za” 
4 + 1, jeden nieobecny).  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” - 4, nieobecnych - 2), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/196/09 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2010 – 2015. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 



Ad. 14.  
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Pyzdry. 
Radny Henryk Pyrzyk – działka p. Głuchowskiego położona jest przy stawie suchym przy 
ul. Zwierzyniec. Pan Głuchowski pierwszy raz zwrócił się do Rady Miejskiej o przeznaczenie 
swej działki, która była terenem typowo rolniczym, by można na nim budować budynek 
mieszkalny. Po pewnym czasie wnioskodawca stwierdził, że dobrze byłoby, żeby na tym 
terenie mogły również  powstać  małe zakłady produkcyjne o nieuciążliwej produkcji dla 
ochrony środowiska. Dlatego uważam, że można by do tego wniosku się przychylić  
i dopuścić tam zabudowę mieszkalną z małym zakładem produkcyjnym. Następnie  
p. Głuchowskiemu chodziło o działkę narożnikową, która wchodzi w skład omawianej 
działki, bo ma ten sam numer geodezyjny. A w projekcie uchwały ta działka nie była 
uwzględniona. Uważam, że tę zmianę też można wprowadzić.  
Ponadto p. Głuchowski zwrócił się z kolejnym pismem o zmniejszenie strefy ochronnej od 
strony jeziora z 15 metrów do 6. Tutaj powstaje pytanie, dlaczego tylko przy działce  
p. Głuchowskiego urbaniści zastosowali strefę ochronną 15 metrów, skoro na przyległych 
działkach dookoła jeziora działki praktycznie dochodzą do samego jeziora i praktycznie 
można budować na krawędzi budynki mieszkalne czy inne budynki gospodarcze. Uważam, że 
gdyby była taka możliwość, to wyznaczyć strefę 6 metrów dla całego jeziora niezależnie czy 
jest to działka p. Głuchowskiego, czy p. Stanisławskiego, czy innych właścicieli. Możemy 
być wskazówka, że przy następnych jeziorach powinny być utrzymane strefy ochronne, 
chociaż nie wiem, w jakiej odległości.  
A teraz wygląda to tak, że jedne mają strefę ochronną, inne nie mają. Nie wiem, w jaki sposób 
to było ustalone, czy po znajomości, czy po kumotersku.  
Reasumując jestem za tym, żeby te zmiany o których mówiłem nanieść do planu.   
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta – w zakresie planu zagospodarowania 
przestrzennego możemy uchwalić wszystko, ale żeby to było realne do zatwierdzenia zgodnie 
z przepisami o planowaniu przestrzennym. 
Z naszego rozpoznania, jakie zrobiliśmy, kwestia przeznaczenia działki na działalność 
usługową o lekkim stopniu uciążliwości dla środowiska nie stanowi problemu, natomiast 
problemem może być kwestia linii strefy ochronnej.  
Mówimy o suchym stawie, bo na razie o żadnym jeziorze nie ma mowy. W planie 
zagospodarowania przestrzennego dla m. Pyzdry część działek jest dopuszczona do samego 
końca, czyli do samej granicy z jeziorem, tylko, ze jest to po stronie przeciwległej do 
nieruchomości p. Głuchowskiego. A działki, po której znajduje się działka p. Głuchowskiego 
wszystkie mają pas ochronny. Wyjaśnimy, czym się przy tym kierowano. Przypuszczam, że 
chodzi tam o skarpę i budowanie do samej granicy skarpy mogłoby stwarzać pewne 
niebezpieczeństwo.  
Radny Henryk Pyrzyk – ten pas ochronny byłby wskazówką dla urbanistów, ponieważ 
mamy kilka stawów i nie tylko działka p. Głuchowskiego dochodzi do krawędzi jeziora, ale 
także np. działka radnego Sulkowskiego, który ze swej dobrej woli nie zagrodził swojej 
działki do samego jeziora, bo inaczej to by nie było objazdu. W tym przypadku nie ma strefy 
ochronnej.  
Radny Eugeniusz Staszak – była mowa o jeziorach, a to raczej są stawy, albo teren 
zalewowy. Na pewno w jakiś dokumentach jest zapisane, jak faktycznie te tereny się 
nazywają. Dlatego może jedne działki przylegające do stawów mają strefę ochronną inne nie 
mają.  
Czy nasza hala sportowa jest wybudowana na skarpie, czy nie? Były dyskusje i wypowiedzi, 
kiedy hala popłynie rzeką. Hala stoi i nie popłynęła. Wybudowanie hali na skarpie mogło 



stwarzać większe zagrożenie tym bardziej przy wylewach rzeki Warta i przy istniejących 
źródłach niż budowa typu lekkiego na skarpie przy stawach.  
Do wyjaśnienia pozostaje kwestia szerokości skarpy. Czy rzeczywiście te tereny są nazwane 
jeziorem i istnieje jakaś strefa ochronna, czy jest jakieś wzmocnienie.  
Gdy stawy powstały ok. 20 lat temu to nikt nie używał słowa jezioro.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry z tym, 
że przy działce nr 1693/2 część narożnikowa działki tez przeznaczyć pod budownictwo 
mieszkaniowe i strefa ochronna do 6 metrów od krawędzi jeziora, jeżeli będzie to możliwe 
(„za” – 4 + 1, nieobecny – 1). 
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego części działki nr 1738/6 oraz działki nr 2231 położonych w Pyzdrach. 
Natomiast część działki nr 1693/2 Komisja proponuje wykreślić z projektu uchwały z uwagi 
na zmieniające się roszczenia wnioskodawcy, co do sposobu zagospodarowania działki oraz 
braku opinii urbanisty. Wnioskodawca nie wykazał inicjatywy kontaktu z Urzędem. To Urząd 
musiał sam wystąpić do wnioskodawcy, żeby nie zostać poczytany jako złośliwy („za” – 4, 
nieobecnych – 2). 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1738/6 oraz działki nr 2231 
położonych w Pyzdrach. Natomiast część działki nr 1693/2 Komisja proponuje wykreślić  
z projektu uchwały („za” – 2, „wstrzymał się” - 1). 
Radny Eugeniusz Staszak – wyjaśniła się sprawa, co do działalności gospodarczej na działce  
nr 1693/2.  
Zatem pewne punkty zastrzeżenia Komisji zostały wyeliminowane. Fakt Komisja Gospodarcza 
zwróciła uwagę na brak inicjatywy ze strony p. Głuchowskiego. Wiemy, że pismo od  
p. Głuchowskiego wpłynęło na interwencję p. Sekretarza. A przecież p. Głuchowski powinien 
wykazać inicjatywę. A wiadomo, że Urząd musi działać administracyjnie. Zmiana  
planu zagospodarowania przestrzennego wiążą się z niemałymi kosztami  
Czy Pan Głuchowski chciałby nam coś powiedzieć, przeprosić Radę. Czy rzeczywiście Pan 
Głuchowski się zagubił w tej sprawie. Z czego wynika Pana uporność wobec Urzędu, 
niezdecydowanie?  
Grzegorz Głuchowski, wnioskodawca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
swojej działki nr 1693/2. 
Przepraszam, że to tak wyszło. Z tym, że ja cały czas byłem w kontakcie z panem 
Przewodniczącym. Byłem u p. Sekretarza i ustnie rozmawiałem.  Później to ostatnie pismo było 
dane, żeby jeszcze na tej sesji można było to jeszcze załatwić. Wiedziałem, że nie wyciągam 
pieniędzy dodatkowo. Mogłem tego pisma nie napisać. Ale myślę, że dobrze zrobiłem, że to 
pismo napisałem. Liczę na życzliwość.  
Szczególnie myślę o córce, o zakładzie dla niej, który przydałby się i córce i miastu. To ciekawy 
jest zakład, nie każde miasto, miejscowość taki ma.  
Radny Henryk Pyrzyk – myślę, że dobrze się stało, że ta sprawa wyszyła przed podjęciem 
uchwały, że Pan się zdecydował, a córka chce prowadzić działalność gospodarczą. Nie będziemy 



utrudniać. Tym bardziej, że jest wola Pana córki, że chce tutaj pobudować zakład na tym terenie. 
Nas nic to nie kosztuje, a w przyszłości może dać korzyść.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/197/09 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry z propozycjami przedstawionymi 
przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. 15.  
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pyzdry zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
23.11. 2007r. dla części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1693/2 i 1738/6 
oraz działki o numerze geodezyjnym 2231.  
Skoro ten projekt jest następstwem poprzedniej uchwały, to należałoby ją przegłosować  
z tymi zmianami.  
Alicja Płoszewska, radca prawny - za treść tej uchwały odpowiadają urbaniści, ponieważ są 
to drażliwe tematy i cały cykl zmian wymaganą ogłoszeń w prasie i zachowania procedury. 
Może byłoby dobrze żebyście państwo radni pomogli nam wprowadzić takie określenie, które 
pozwoli nie tylko na zmianę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale rozumiem,  
że wniosek p. radnego Pyrzyka dotyczył tego, żeby tam była również działalność 
gospodarcza. Ja nie wiem  
Jeżeli nie będzie zgodności, tej uchwały z dalszą procedurą, to może to narazić na uchylenie 
uchwały przez służby urbanistyczne. Może dobrze byłoby, po zapisie – po zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej dodać zapis z dopuszczeniem – ale teraz trudno to nazwać. Ale 
ważne, żeby zapis był zgodny z zapisami prawa, którego nie mamy przed sobą.  
Aleksandra Kobielak, pracownik Urzędu Gminy i Miasta - może na razie zapisać – usług 
nie uciążliwych, a sprawdzimy jak faktycznie to powinno być zapisane i tak zapiszemy w 
uchwale.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – pisze się do usług. A jak są uciążliwe, 
to jest dodane. A przy usługach, to nie ma.  
Urbanista wniósł jeszcze uwagi związane z tym, że musi być opinia doktora Ptaszyka. 
Ponieważ teren ten jest to korytarz związany z przelotem ptaków i są dodatkowe opinie 
wojewody.  
To będzie pozytywnie załatwione, ale będzie uciążliwsze, wydłużające procedurę.  
Alicja Płoszewska, radca prawny - ale lepiej żeby było dłużej a dobrze.  
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry zatwierdzonego uchwałą  
Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23.11. 2007r. dla części działek 
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1693/2 i 1738/6 oraz działki o numerze 
geodezyjnym 2231 („za” – 4 + 1, nieobecny – 1), 
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/60/07 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23.11. 2007r. dla części działki oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem 1738/6 oraz działki o numerze geodezyjnym 2231. Natomiast działkę  



nr 1693/2 Komisja proponuje wykreślić z projektu uchwały („za” – 4, nieobecnych – 2), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/60/07 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23.11. 2007r. dla części działki oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem 1738/6 oraz działki o numerze geodezyjnym 2231. Natomiast działkę nr 
1693/2 Komisja proponuje wykreślić z projektu uchwały („za” – 2, „wstrzymał się” - 1). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/198/09 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pyzdry zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 23.11. 2007r. dla części działek oznaczonych w ewidencji gruntów 
numerami 1693/2 i 1738/6 oraz działki o numerze geodezyjnym 2231 z propozycjami 
przedstawionymi przez Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił o godz. 15 15 przerwę w obradach, która trwała do godz. 15 30. 
Ad. 16.a) 
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ksawerów.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ksawerów („za” - 4, 
nieobecnych - 2), 
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 4 +1, nieobecny -1), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/199/09 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ksawerów. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.b) 
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda Komorska.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda Komorska („za” - 4, 
nieobecnych - 2), 
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji  Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 4 +1, nieobecny -1), 



Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji  Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/200/09 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda Komorska. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.c) 
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowa.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowa („za” - 4, nieobecnych - 2), 
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji  Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 4 +1, nieobecny -1), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji  Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/201/09 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tranowa. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad. 16.d) 
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrąbczynek.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji  ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrąbczynek („za” - 4, 
nieobecnych - 2), 
Henryk Pyrzyk , przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 4 +1, nieobecny -1), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji  Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/202/09 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrąbczynek. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 17. 
Przemysław Dębski sekretarz Gminy i Miasta odczytał projekt uchwały w sprawie 
upoważnienia Burmistrza Pyzdr do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej Gminy Pyzdry.  
 



Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji  ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyzdr do ustalenia cen i opłat za korzystanie  
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Pyzdry („za” - 4, nieobecnych - 2), 
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji  Budżetowo – Finansowej – Komisja pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 4 +1, nieobecny -1), 
Czesław Kupiecki, przewodniczący Komisji  Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały („za” – 3). 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIX/203/09 
w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyzdr do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18.  
Radny Józef Błaszczak – poprosił, aby w sesjach rady uczestniczył Kierownik Posterunku 
Policji w Pyzdrach, ponieważ w Pyzdrach niektórzy kierowcy szczególnie w godzinach 
wieczornych jeżdżą z nadmierną prędkością i z piskiem opon. Mój wniosek zgłoszony na 
Komisji został przesłany do realizacji przez miejscowych funkcjonariuszy.  
Jakie są dalsze losy zakładu, który miał powstać w Tarnowej? 
Zostały wycofane pieniądze, które miały być przeznaczone na dodatkowe parole policyjne.  
W związku z tym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Alkoholowej, która jest 
dysponentem tych pieniędzy, aby wesprzeć finansowo działalność Kluby Sportowego Warta, 
który ma dwie drużyny i osiąga dobre wyniki. A jeśli chodzi o boisko i murawę, to wszyscy 
wiedzą, jaka ona jest.  
Znajdują się jeszcze stare witacie na granicy gminy. Można by je zdemontować. 
Jak wygląda sprawa spłaty zaległości za wodę przez byłego inkasenta?  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski poprosiło udzielenie odpowiedzi 
na ostatnie pytanie.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta  - na dzień dzisiejszy zostało wpłacone 
11.000 zł. Na przełomie września/października kończy się okres, w którym cała należna 
kwota miała być wpłacona. Skoro nie wpłacił, to pójdzie do więzienia. Po odbyciu kary 
będzie spłacał dalej, ale już z odsetkami.  
Monitowaliśmy w tej sprawie do sądu, prokuratury.  
Radny Marek Kamiński –  w Górnych Grądach przy okazji budowy chodnika miała być 
budowana zatoka autobusowa. Czy będzie to realizowane? Bo kiedyś p. Paszak miał przy 
swojej posesji (sklepie) utwardzić teren. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta  
Na temat zatoki w Górnych Grądach nic nie wiem.  
Kierownik Wielkopolskiej Dyrekcji Dróg z Konina powiedział, że nie zgadza się na zatokę  
w tamtym miejscu, ponieważ nie ma tam dobrej widoczności i mogłoby to doprowadzać do 
wypadków. Chciał nawet ustawić wzdłuż posesji p. Paszaka ograniczające słupki  
z łańcuchami, żeby tam nie można było wjeżdżać, żeby ciężarowe samochody przy sklepie 
nie parkowały.  
Pan Paszak na własny koszt chciał wykonać utwardzenie, przepust, jednak na to nie było 
zgody.   
Byliśmy tam na wizji w obecności przedstawiciela Wielkopolskiej Dyrekcji Dróg, policjanta 
z Powiatowej Policji z Ruchu Drogowego, radnego Kupieckiego. Chciano wtedy poustawiać 
w/w słupki.  



Radny Marek Kamiński – ale ta zatoka miała być dalej zlokalizowana, tam gdzie obecnie są 
pojemniki z odpadami.   
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – możemy o to zapytać zarządcę drogi, 
tym bardziej, że będzie wykonywany chodnik w Pietrzykowie.   
Wtedy nie ustawiono słupków, ponieważ nie chciano, aby takie załatwienie sprawy nie 
zostało uznane za interwencję w działalność gospodarczą.  
Na zatokę nie wyrażono zgodę, ponieważ na tym odcinku jest łuk, który ogranicza 
widoczność i powodowałoby to wypadki.  
Radny Andrzej Łyskawa - tablica – gmina Pyzdry, powiat wrzesiński od strony Zagórowa 
jest zasłonięty przez gałęzie drzew.  
Radny Marek Kamiński – w imieniu mieszkańców wsi Górne Grądy skierował słowa do 
radnych powiatowych obecnych na sesji, aby ujęta została w budżecie powiatu na rok 2010 
lub kolejny budowa drogi obecnie kamienisto – piaskowo – żużlowa Górne Grądy – 
Anielewo.  
Radna Ewa Nowak – PKS Konin poinformował o likwidacji kursów autobusów. Wszystkie 
kursy na linii Pyzdry – Zagorów zostaną wycofane. Do Pyzdr z naszego terenu mieszkańcy 
mają ponad 10 km. Gdy nie będzie autobusu liniowego, to nie będą mieli niektórzy 
mieszkańcy możliwości dojechania do Pyzdr.  
Radny Stanisław Janiak – z PKS Konin i tak się nie wygra, a całe społeczeństwo nie będzie 
dokładać do utrzymania linii autobusowych zaplanowanych do likwidacji.  
Pewnie, że niektórzy mieszkańcy będą mieli problem z dojazdem do Pyzdr, bo jak mają jeden 
samochód w domu, to np. jedna osoba dojeżdża nim do pracy, a druga już nie ma czym 
dojechać do Pyzdr np. żeby pozałatwiać pilne sprawy.  
Problem zostałby rozwiązany, gdyby chociaż dwa razy w tygodniu niektóre linie autobusowe 
były obsługiwane np. wtorek i piątek, by mieszkańcy mieli możliwość dojechania do Pyzdr  
i wyjechania z Pyzdr.   
Ponadto wnioskował, aby dokonać aktualizacji Statutu Gminy i Statutu sołectw, ponieważ  
w ostateczności sołtysa i radę sołecką może wybrać 7 osób, a żeby zebranie wiejskie było 
ważne musi być na zebraniu 20 % gospodarstw domowych.  
Z gospodarstwami domowymi jest tak, że w jednym budynku jest takie jedno gospodarstwo 
domowe, w drugim dwa lub trzy, a w trzecim cztery gospodarstwa.  
Gospodarstwo domowe to takie, które jest na osobnej kuchni.  
Pytanie jest takie, jak w sołectwie obliczyć liczbę gospodarstw domowych?  
Z uwagi na te rozbieżności należałoby popracować nad statutem sołectw.  
Eugeniusz Staszak – radny  
Aby na stronie internetowej BIP zaktualizować skład Komisji Rewizyjnej, który na ostatniej 
sesji został zmieniony.  
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta – obecnie pracujemy nad zmianą struktury 
naszej strony BIP. Chcemy, aby był bardziej przejrzysty i znajdowały się w nim faktycznie te 
informacje, które są potrzebne.  
Dotychczasowy BIP był przygotowywany w oparciu o szablon przygotowany przez 
WOKiSS. Było w nim wiele zakładek, które były puste. A niekiedy odszukanie jakiś 
informacji wymagało większego poszukiwania, czyli tzw. przechodzenia z zakładki do 
zakładki.  
Gdy uporamy się z BIP, to też chcielibyśmy zmienić naszą stronę.  
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość - ponowił sprawę drogi we wsi Modlica, która 
ciągnie się już od trzech lat, bo pierwsze pismo, które było skierowane do Urzędu było  
z 2006r. Obecnie nie wiemy na jakim etapie ta sprawa jest załatwiana. Czy Urząd coś robi, 
żeby wyjaśnić granice powyższej drogi, bo problem musi być rozwiązany, ponieważ jest to 
droga gminna. A droga ta się zawężą. To nie jest ani sołtysa sprawa, ani samych 



mieszkańców, ale gminy. Obecnie chodzi o wynajęcie geodety, który dokonałby wytyczenia 
drogi.  
Trzy lata temu był pierwszy sygnał, że z drogą się coś złego dzieje. Był w terenie 
przedstawiciel Gminy. Nadal z tą drogą się źle dzieje. Na drodze jest szambo jednego  
z mieszkańców, które w każdej chwili może wycieknąć. Chyba p. Zieliński miał ciche 
przyzwolenie gminy, że prowadzi samowolę, bo inaczej tego nie można określić.       
Przypomniał rok 1997, kiedy była w naszej gminie wielka powódź. Były później fundusze na 
wykonanie drogi asfaltowej wkoło Modlicy. Ale w związku z tym, że była nieskończona 
budowa wału przeciwpowodziowego droga ta była nie wykonana, a p. Zieliński się 
rozpościera po drodze.  
Złożył pismo na ręce Burmistrza i Przewodniczącego Rady, żeby omawianą sprawę 
rozwiązać. Pismo sołectwa Zamość stanowi załącznik do protokołu.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – co p. Burmistrz poczynił w tej 
sprawie od tamtego czasu?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta - na jednej z poprzednich sesji mówiłem, 
że archiwalne mapy geodezyjne wskazują szerokość drogi. Dzisiaj dokładnie nie pamiętam 
szerokości tej drogi. I to się nie zmieniło.  
Rozmawiałem z archiwistą, który powiedział, że można nawet sprawę w pięciu sądach 
założyć, a ta szerokość drogi się nie zmieni.  
Poinformował, że został ogłoszony przetarg na wykonanie rozgraniczenia drogi, ale nikt  
z geodetów z naszego powiatu nie chciał się tego podjąć. Więc będziemy musieli ogłosić 
przetarg poza nasz powiat, na teren województwa naszego i dać specjalna stawkę za tę 
czynność.  
Mieszkaniec Modlicy – bo wiedzą, że szambo i płot są pobudowane w drodze.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – p. Zieliński ma swoje teorie. Wiem,  
że nie była zinwentaryzowana płyta obornikowa i zbiornik. Ale wymusiliśmy, żeby to 
wykonał. A przy drodze, to nie jest żadna budowa związana z płytą czy zbiornikiem, bo to 
jest szambo.   
Mieszkaniec Modlicy – ale niezgodnie z planem budowlanym.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta – ale o tym doskonale wie powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego. Państwo pisaliście także do Wojewódzkiego Inspektora i on 
cały czas te sprawę prowadzi.   
Ja też od niego oczekuję odpowiedzi, ale do dzisiaj nic mi nie odpowiedział, czy to jest 
zgodne, czy niezgodne z prawem, czy jakoś inaczej zrobione.  
Mieszkaniec Modlicy – jak mamy przejechać kombajnem droga, która ma 4 metry, jak 
kombajn ma taką szerokość. Jeździliśmy przez grunt p. Floch, która ma do nas o to pretensje.  
Przecież w planie jest droga 8 metrowa.  
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość - Panie Burmistrzu, skontaktujcie się  
z Zarządem Melioracyjnym we Wrześni, który opracowywał mapy potrzebne przy budowie 
przepompowni we wsi Modlica.    
Z tych map wynika, że droga jest szerokości 8 metrów. Skąd geodeta z Kalisza, który to robił 
wiedział, że droga ma 8 metrów.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta - droga na początku ma 8 metrów,  
a potem 4 metry. To tak samo jak droga przy ul. Farnej, która na wysokości posesji  
p. Skrzydlewskiej miała 12 metrów, a na wysokości posesji p. Suchorskiej 2,4 m. Musieliśmy 
od p. Suchorskiej wykupić grunt pod drogę.  
Podobnie jest z drogą w Modlicy, która w pewnych miejscach ma 8 metrów szerokości,  
a przy posesji p. Zielińskiego ma 4 metry.  
Możemy zwrócić się do tego geodety z Kalisza, żeby wytyczył drogę.  
Droga powinna mieć na całej długości 8 metrów, ale z danych z archiwum wynika, że  



w pewnym miejscu ma 4 metry szerokości.  
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość – z mapy z 1963 r. wynika, że droga jest 
jednakowej szerokości.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Gminy i Miasta - z dokumentów archiwalnych z roku 
1957 wynika, że droga na początku i końcu ma 8 metrów, a w środku 4 m. To można 
sprawdzić. Są to dokumenty jeszcze pisane ręcznie.  
Aby drogę poszerzyć gmina mogłaby wykupić grunt.  
Radny Henryk Pyrzyk zaproponował, żeby powyższy temat zbadała Komisja Rewizyjna  
i wtedy mieszkańcom przedstawić jak sprawa się przedstawia.  
Bo skoro geodeta z gminy otrzymuje dużo płatnych zleceń na wykonanie prac geodezyjnych, 
a wykonuje tylko prace łatwe, a trudnych nie chce. Czemu szukać geodety innego w Kaliszu?  
Geodeta zatrudniany przez gminę powinien wykonywać prace łatwe i te trudne.  
Panie Przewodniczący Rady proszę temat skierować do Komisji Rewizyjnej. Wtedy 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoła posiedzenie i ten temat szczegółowo sprawdzi.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski zgłosił wniosek do 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie prawidłowości wydzierżawiania 
gruntów gminnych.  
Na poprzedniej sesji było zgłoszone, aby w Kurendzie więcej pisano na temat realizowanych 
inwestycjach na terenie gminy. Poprosił radnego Błaszczaka o dopilnowanie – nadzór  tej 
sprawy.  
Radny Józef Błaszczak – w powyższej sprawie otrzymałem odpowiedź od p. Burmistrza, 
która mnie satysfakcjonuje o następującej treści:   
„W wystąpieniu dotyczącym przekazywania informacji na temat prac Rady Miejskiej 
postulował Pan o utworzenie zespołu radnych redagujących ta informację. Z uwagi na fakt, że 
takowy zespół nie powstał, pracownik przygotowujący Biuletyn Informacyjny Kurenda 
będzie zamieszczał informacje na podstawie protokołów i podjętych uchwał.”  
Nie chciałbym tego nadzorować, żeby nie było to odczytane, że pod siebie robię prasę.  
Gdy będzie tak realizowane jak napisał Burmistrz, to będzie dobrze.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – ale tak jeszcze nie jest.  
Radny Józef Błaszczak – ale tak ma być.  
Radny Henryk Pyrzyk – ale w Przeglądzie Powiatowym ukazało się zdjęcie tylko z drogi  
w Lisewie, a z Zapowiedni nie ma. A szkoda. Zdaje mi się, że zdjęcie z Zapowiedni było 
ładniejsze, bo była bryczka, ksiądz, wszyscy radni, a w Lisewie tylko Sołtys i Burmistrz.   
Józef Stawski – sołtys sołectwa Wrąbczynek - powrócił do sprawy likwidacji kursów 
autobusów PKS.  
W ubiegłym roku byłem u Dyrektora PKS w Koninie kilka razy, pisałem podania, zbierałem 
podpisy mieszkańców odnośnie opóźnienia o 15 minut jednej z linii autobusowych.  
Z Zagórowa do Wrąbczynka były 3 autobusy, w tym jeden do Zapowiedni – 12 z minutami, 
1345 i 1445.  
Z Zagórowa do Wrąbczynka dojeżdżało 17 uczniów, którzy kończyli naukę o godzinie 1500. 
A chodziło, żeby ten ostatni autobus z Zagórowa wyjeżdżał o 1500. PKS nie wyraził na to 
zgody, tylko szkoła w Zagórowie wyszła naprzeciw uczniom i zwalnia ich z lekcji wcześniej, 
by mogły zdążyć na autobus.  
Jest jeszcze problem z uczniami, które ze Słupcy dojeżdżają do Zagórowa. Żeby one mogły 
dalej jechać w stronę Wrąbczynka, to o 10 minut spóźniają się na ten autobus z Zagórowa, 
który wyjeżdżą o godzinie 14 45. Po te dzieci rodzice muszą wyjeżdżać do Zagórowa. 
Dyrektor PKS tłumaczył, że ten właśnie autobus jest wykupiony przez Urząd Gminy  
w Zagórowie na świadczenie usług transportowych gimnazjalistów, ale wszyscy 
gimnazjaliście jeżdżą autobusem wcześniejszym, bo o godzinie 1345. A autobus o godzinie 
1445 jedzie pusty.  



My mieszkańcy wsi zamiast mieć coraz lepiej, to mamy coraz gorzej. Nasze dzieci tak samo 
dobrze się uczą jak dzieci z miasta, ale nasze dzieci do szkoły musza dojechać, ale nie mają 
czym wrócić do domu.  
Radny Józef Błaszczak – radny – coraz modniejsze jest świadczenie usług transportu 
osobowego przez busy. Taka sprawa jest zainteresowany p. Maciej Walicki, który prowadzi 
transport na terenie gminy i miasta Pyzdry. Myśli już o uruchomieniu trasy Pyzdry – Słupca 
w soboty i niedziele.  
Kazimierz Jackowski – sołtys sołectwa Górne Grądy - wnioskował o zamontowanie 
żarówki we wsi Kolonia Janowska.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska - gdy chciałem się wypowiedzieć, to 
nie miałem udzielonego głosu. Wtedy moja wypowiedź miała sens, teraz już by nie miała 
sensu.  
Odniósł się do kontroli dzierżaw. Przewodniczący rady walczył, żeby odebrać sołtysowi 
rentę. Nie udało się. Teraz może odebrać sołtysowi dzierżawę i dać p. Podlewskiemu, niech 
sobie ma i będzie wreszcie spokój.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski – dziękuję za wyczerpująca 
wypowiedź. Ja takich dzierżaw nie przyjmuje. A rozmawiając z Panem nie będę się poniżał.  
Eugeniusz Staszak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej - w planie Komisji Rewizyjnej na 
wrzesień jest zaplanowana kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno–Kanalizacyjnych, a na październik realizacja inwestycji przez Gminę w roku 2007/08.  
Uważam, że bez sensu jest zwoływanie Komisji i na okrągło napisanie protokołu  
z posiedzenia i niepotrzebne zabieranie czasy kierownikowi Zakładu. Bo czego możemy się 
dowiedzieć. O wodzie wiemy prawie wszystko. A realizacje zadań inwestycyjnych, które 
prowadzi Zakład Komunalny można podsumować przy realizacji budżetu.  
Uważam, że jednym z pierwszych zadań Komisji Rewizyjnej powinno być – realizacja zadań 
pokontrolnych RIO. Wypada się z zaleceniami kontrolujących zapoznać i dowiedzieć się jak 
są realizowane.  
Zwrócił się do Rady Miejskiej, aby dokonać zmiany planu pracy Komisji tj. nie kontrolować  
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych oraz 
inwestycji realizowanych przez Gminę w roku 2007 i 2008, a wprowadzić:  

1) realizacja zadań pokontrolnych RIO, 
2) sprawdzenie prawidłowości wydzierżawiania gruntów gminnych,  
3) sprawdzenie sprawy dotyczącej rozgraniczenia drogi we wsi Modlica.  

Zapoznamy się, czy ci geodeci faktycznie w Modlicy nie chcą wykonywać pomiarów. 
Wiadomo, że niektóre sprawy są łatwe, niektóre ciężkie. Ale geodeta, która otrzymuje wiele 
zleceń od gminy, żeby wszystkie sprawy traktować poważnie i z zadowoleniem. Wiadomo,  
że od prawie trzech lat sprawa drogi we wsi Modlica się ciągnie. My próbujemy jako gmina, 
Burmistrz i jako mieszkańcy, rada sołecka udowadniać temu panu granice, a ten Pan nic nie 
robi, nie udawadnia nam swojej granicy. Wyszła sytuacja patowa, bo jak gmina nie ma 
dokumentu, to pewnie ten Pan też nie ma dokumentów. Abstrahując, ale gdyby równiarka 
dokonywała wyrównania drogi niszcząc płot tego Pana i ten Pan przyszedłby do urzędu  
z pretensjami, to ten Pan musiałby udowodnić gminie, ż eto gmina naruszyła jego własność. 
Gdyby ten pan udowodnił nam, że wyrządziliśmy mu szkodę, to pokrywamy koszty naprawy 
płotu i otworzenia granic. Trzeba być brutalnym, bo jeśli ktoś się śmieje z Burmistrza, 
radnych kilka lat. Myślę, że ten Pan wykorzystuje to, że pewnych zapisów brakuje w księgach 
geodezyjnych i bezczelnie się wgradza w drogę i powoduje konflikt na wsi. Jest tak, ze żadna 
ze stron nie dysponuje dokumentami, jak faktycznie jest. Można powiedzieć, że jest 
samowola, z jednej strony z gminy, a z drugiej strony tego mieszkańca. Ale ta samowola 
gminy, to większość mieszkańców, którzy nie mają możliwości przejechania sprzętem 



rolniczym. Można powiedzieć, że jeden mieszkaniec blokuje życie na wsi iluś gospodarstw 
rolnych.  
 
Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenia zmiany w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej tj. zamiast kontrolować Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Usług Wodno – Kanalizacyjnych oraz inwestycji realizowanych przez Gminę w roku 2007 
i 2008 wprowadzić realizację zadań pokontrolnych RIO, sprawdzenie prawidłowości 
wydzierżawiania gruntów gminnych i sprawy dotyczącej rozgraniczenia drogi we wsi 
Modlica („za” – 14).  
 
Przemysław Dębski, sekretarz Gminy i Miasta - wiem, że wypowiedź radnego Staszaka 
była czysto teoretyczna. Ale chciałem zwrócić uwagę na to, że nam takich rzeczy robić nie 
wolno z tego względu, że nie ma tutaj zastosowania chociażby ta zasada z kodeksu 
cywilnego, ze wszystko co nie zabronione jest dozwolone.  Nawet postanowienia konstytucji 
mówią, że organy państwa, w tym również samorządowe działają tylko i wyłącznie  
w granicach przewidzianych przez prawo.   
Z kpk wynika, że obowiązek udowodnienia prawa spoczywa na organie.  
Mieszkaniec wsi Modlica - czy p. Zieliński miał zezwolenie na budowę płota w drodze? Bo 
na to powinien być plan.  
Pan Zieliński mógł postawić płot betonowy, szambo w drodze bez żadnych pozwoleń 
budowlanych.  
Radny Eugeniusz Staszak – przy drodze gminnej płot się stawia na zgłoszenie.  
Radny Henryk Pyrzyk – w tej sprawie powinien zadziałać nadzór budowlany Starosty.  
Radny Henryk Gonerka – na ręce Przewodniczącego rady wpłynęło podziękowanie 
następującej treści:  
„Dyrektor i Grono Pedagogiczne Samorządowej szkoły Podstawowej w Pietrzykowie gorąco 
i serdecznie dziękuje Radzie Miejskiej w Pyzdrach w imieniu naszej placówki oraz jej 
wychowanków pragniemy wyrazić głęboka wdzięczność za okazałą pomoc i życzliwość. 
Dyrektor szkoły – Atleta Ostrowska”.  
 
Ad. 19.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 20.  
Protokół sesji został przyjęty („za” – 13, „wstrzymał się” -1).  
 
Ad. 21. 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym i na tym zakończył XXIX 
Sesję Rady Miejskiej o godz. 16 20. 
 
Protokółowała:                                                                             Przewodniczący Rady 
Alina Banaszak                      /-/ Mieczysław Podlewski  


