Protokół Nr XXVII/09
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 13 00 otworzył
XXVII sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 13 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.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.
7. Przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2008 rok.
8. Wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2008 rok.
9. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium.
10. Przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie sesji.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie („za” – 13).
Ad. 3.
Informację Burmistrza z realizacji zadań od 4 marca do 22 kwietnia 2009r. przedstawił
p. Krzysztof Strużyński.
24 kwietnia – w związku z przystąpieniem gminy do programu Integracji Społecznej
w Szkole Podstawowej w Pyzdrach odbyło się spotkanie z konsultantem regionalnym
województwa wielkopolskiego p. Ewa Sobolewską, która reprezentuje Bank Światowy
z przedstawicielami różnych środowisk działających na terenie gminy, które współpracują
z radnymi, sołtysami w sferze polityki społecznej.
Pani Bożena Kamyszek jest pełnomocnikiem Burmistrza w realizacji tego programu.
Są już znane kierunki działania. Otrzymaliśmy zaliczki na działania.
Pani Sobolewska pouczyła, w jaki sposób ubiegać się o dalsze środki, jak je rozliczać.

24 kwietnia – pożar lasu w obrębie geodezyjnym Dolne Grądy. W wyniku pożaru spaleniu
uległo 0,5 ha lasu. W gaszeniu brały udział nasze jednostki: Pyzdry, Lisewo. Wspierała nas
jeszcze jednostka OSP Borzykowo.
26 kwietnia – na hali widowiskowo – sportowej odbył się Turniej Piłki Koszykowej Kobiet o
puchar Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry z okazji 5 rocznicy istnienia Fundacji.
27 kwietnia – dogaszanie pogorzeliska lasu przez jednostki OSP Pyzdry i Pietrzyków.
Odbyło się w Gnieźnie IX Regionalne Seminarium nt. ochrona przeciwpożarowa ważnym
elementem bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Inicjatorem był poseł Tadeusz
Tomaszewski. Z naszej gminy byli druhowie i Sekretarz.
Odbyło się pożegnanie prezesa z firmy PEC. Pan Adam Palacz od 1 maja odchodzi z Wrześni
na wyższe stanowisko do Warszawy.
28 kwietnia – otwarcie Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lisewie.
Wspólnie z p. Przewodniczącym braliśmy udział. Była też obecna p. Olga Jegierska
z Fundacji „Familijny Poznań”.
Myślę, że te drobne kłopoty, które teraz mamy przezwyciężymy. Kłopoty polegają przede
wszystkim na tym, że nie ma zabezpieczenia środków finansowych.
Wychowawczynie od dwóch miesięcy nie mają wypłaty.
Podpisane zostały 4 umowy notarialne na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych
i działkę we Wrączynkowskich Holendrach.
Ustawiono cztery tablice informacyjne z napisem Gmina Pyzdry.
Może w sierpniu lub we wrześniu Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni wykonana remont
mostku, który znajduje się na drodze Pyzdry – Zapowiednia. Naszym zadaniem jest to, żeby
wyznaczyć równoległe drogi do asfaltowej drogi powiatowej.
Został ogłoszony przez powiat przetarg na wykonanie remontu tego mostku. Zrobią z niego
szeroki przepust z blach fałdowanych, których okres trwałości jest długi.
Wykonana ekspertyza mostku wykazała, że dźwigary mostku (murowanego) są zniszczone
i mogą zagrażać bezpieczeństwu.
Trwają zabiegi w sprawie wykonania zatoki autobusowej przy ul. Mostowej.
Gdy był remont mostu, to prosiliśmy, żeby ta zatoka była wykonana wtedy, jednak nie udało
się tego zrealizować, bo nie było środków.
Prawdopodobnie teraz jakieś środki się znajdą i zatoka wreszcie będzie zrobiona. A my przy
okazji zabiegamy o to, żeby oświetlenie uliczne na ul. Mostowej było wymienione na nowe.
Szerzej było mówione na Komisjach, ale wspomnę, że w PROW jest możliwość składania
równolegle dwóch projektów oprócz kosztorysu na kanalizację także na wodociągowanie wsi
Kruszyny.
W przypadku kanalizacji są pewne zmiany tj. obecnie podatek VAT jest uznawany jako koszt
niekwalifikowany.
Na wspólnej Komisji radni dali nam zielone światło do działania w złożenia w tym roku
wniosku o dofinansowane na wodociągowanie, jednak szybko trzeba wykonać podkłady
geodezyjne i równolegle dokumentację, uzyskać pozwolenie na budowę.
Wysokość dofinansowania od 50 – 70%.
Omawialiśmy też sprawy LOK. Obecnie działalność jest zawieszona. Na stadionie jest
strzelnica. Chcielibyśmy pomóc, aby naprawić tę strzelnicę, kulochwyty i wznowić
działalność LOK, bo jest potrzebny szczególnie dla szkół. Chcielibyśmy, żeby władze się
odnowiły, odmłodziły.
W sprawie parkingu w Rudzie Komorskiej rozmawialiśmy z Powiatowym Zarządem Dróg,
który niechętnie wyraża zgodę na ten parking. Ale doszliśmy do wspólnego porozumienia, że
po majowych świętach spróbujemy wszystkich zainteresowanych poprosić na spotkanie.
Przedstawiciele PZD służyć nam będą jakimś doradztwem, udzielać odpowiedzi na pytania

zebranych, odnośnie dokumentacji technicznej. Przedstawią swoją opinię, co do zjazdu
z drogi powiatowej i wjazdu.
W sprawie remontu przedszkola w ramach zaplanowanych na to zadanie środków
w wysokości 50.000 zł są dwie wersje. Dyrektor Zespołu szacunkowo określił, że jeżeli
chodziłoby o wykonanie dobudowy dwóch pomieszczeń, to koszt dokumentacji ok. 17.000 zł.
Jeżeli natomiast chcielibyśmy dostosować pomieszczenia na świetlicę i salkę komputerową to
koszt ok. 16.000 zł, stolarka okienna – 21.000 zł, modernizacja kuchni – 6.000 zł co by
dałoby już prawie kwotę 50.000zł. Drugi plan alternatywny to: dostosowanie pomieszczeń
przyległych do części administracyjnej na świetlicę i salkę komputerową – 16.000zł, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej w 2 salach od strony wschodniej – 11.000 zł, modernizacja
kuchni ( wymiana płytek ściennych) – 6.000 zł, dokumentacja techniczna – 17.000 zł.
W tym roku trzeba się zastanowić nad dobudową jednej czy dwóch klas, ewentualnie
świetlicy, bo wiadomo, że od 2012 roku dzieci 6 – letnie pójdą do pierwszej klasy
i dodatkowe pomieszczenia są konieczne. Przy tym remoncie niektóre elementy przy
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV można by wymienić –
podmurować.
Ad. 4.
Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym
przedstawił p. Mieczysław Podlewski.
W dniu wczorajszym uczestniczyłem w otwarciu Punktu Przedszkolnego przy Samorządowej
Szkole Podstawowej w Lisewie.
Dzisiaj otrzymałem pismo od radnego p. Błaszczaka usprawiedliwiające nieobecność Jego na
dzisiejszej sesji z powodu bardzo ważnego wyjazdu do lekarza.
Radna Rady Powiatu p. Teresa Waszak także usprawiedliwiała się, że nie będzie mogła
uczestniczyć w naszej sesji z uwagi na to, że w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady
Gminy w Kołaczkowie.
Ad. 5.

Eugeniusz Staszak – na interpelację odnośnie budowy drogi przy ul. Staszica odpowiedź
otrzymałem. Na drugą odnośnie incydentu w Gimnazjum nie, ale Przewodniczący Rady
poinformował, że otrzymam w terminie późniejszym.
Grzegorz Ławniczak otrzymałem odpowiedź na interpelacje, że flagi znajdujące się na hali
nie będą zdjęte, bo nie reklamują piwa. Jeżeli browary tyskie są sponsorem Wisły Kraków to
i sponsorem Warty Pyzdry.
Krzysztof Strużyński – reklamują Mistrzostwa Świata 2012, które odbędą się w Polsce.
Kazimierz Szablewski – ustawiono nowy znak na drodze wojewódzkiej jak się skręca do
Lisewa. Jadąc od Gizałek jest napis Lisewo, 3, Żerków 15 km. Jadąc od strony Pyzdr takich
napisów na znaku nie ma, a powinny być.
Marek Kamiński – czy na drogę gminną w Ciemierowie Kolonii, która niedawno była
wybudowana jest jeszcze gwarancja? Duże samochody (tiry) jak na nią skręcają, to
obrywają pobocze. Czy wykonawca tej drogi nie mógłby zabezpieczyć tych poboczy dróg
krawężnikami? Bo jak będzie jakaś ulewa to podsypkę drogi podmyje. Konieczne jest
wzmocnienie drogi, bo asfalt jest już tam podłamany.
Grzegorz Ławniczak o przyspieszenie realizacji chodnika w Pietrzykowie, ponieważ jego
budowa przesuwa się z roku na rok, a poboczem chodzą dzieci do szkoły i jest tam bardzo
niebezpiecznie.
Eugeniusz Staszak -

Lampa przy drodze wewnętrznej, która łączy ul. Nowowogrodową w stronę kompleksu boisk,
gdzie znajduje się szatnia.
Trzy a może pięć lat temu świeciły nam lampy wysokie, które były włączone w obwód
oświetleniowy przy ul. Nowowogordowej. Tak się zdarzyło, że każdy szukał oszczędności
i było spotkanie mieszkańców bloków komunalnych i był tzw. społeczny komitet
oszczędności na czele z p. Romanem Zernerem. I niejako po wielkiej dyskusji z relacji
p. Zernera okazało się, że jedynym konsensusem oszczędności za centralne ogrzewanie
i ciepłą wodę było wyłączyć te dwie lampy, które oświetlają drogę wewnętrzną, a która służy
jako dojście do śmietników i jest miejscem parkingowym służącym mieszkańcom bloku
komunalnego i spółdzielczego.
Nie ukrywam, że zawsze ta lampa była wskazywana przez mieszkańców wspólnoty blokowej,
jako jedyna podłączona do licznika Spółdzielni Mieszkaniowej, a obecnie wspólnoty
mieszkańców byłego bloku spółdzielczego.
Chodzi o to, żeby uciąć tę całą dyskusję i żeby gmina coś w tym kierunku zrobiła.
Omawiana lampa jest niższa z uwagi na to, że kiedyś Zakład Gospodarki Komunalnej
posadził pod liniami, przy lampach drzewa (brzozy). Drzewa się rozrosły i wtedy powstał
dylemat, czy wyciąć drzewa, czy zlikwidować lampy. Najlepszym rozwiązaniem było
ustawienie przez Spółdzielnię Mieszkaniową niższych lamp. Jedna jest podwójna, której
układ kątowy oświetla dwa chodniki – przy bloku komunalnym i spółdzielczym Teraz pół jest
wspólnoty mieszkaniowej, a pół należy do gminy.
Czy jest szansa przełączyć istniejące lampy, które kiedyś zostały ustawione przez
Spółdzielnię Mieszkaniową do obwodu energetycznego, który jest zasilany z ul.
Nowoogrodowej?
Dziwnie to wygląda, bo są dwie lampy wysokie, ale idzie kabel przy lampie.
Po dwóch spotkaniach wspólnoty samorządowej powstało to pytanie.
Klub Siedmiu od 2006r., kiedy powstał okazało się, że ma częściowo nieprzychylną prasę
i częściowo wokół Niego pewne osoby, czy mieszkańcy rozpowszechniają, może
nieświadomie błędne informacje i przedstawiają je w krzywym zwierciadle członków Klubu
Siedmiu.
Jest już druga połowa kadencji i żeby uciąć te dywagacje i żeby definitywnie odpowiedzieć
na to pytanie, to zadam interpelację, która rozwiąże całą otoczkę tej naszej lokalnej polityki.
Ile razy radni Klubu Siedmiu złamali prawo od początku kadencji, a ile organ wykonawczy,
tzn. Burmistrz nie licząc uchwał Rady, które zostały uchylone przez Wojewodę mimo,
że zostały pozytywnie zaopiniowane przez radcę prawnego tutejszego Urzędu. Tych należy
nie brać pod uwagę, bo chociaż p. Płoszewska zaopiniowała je pozytywnie, a radni zaufali
Jej jako prawnikowi, ale jednak Wojewoda miał lepszych prawników i uchwały zostały
uchylone.
Oczekuję na pisemną odpowiedź na interpelację. Wtedy będziemy mieli klarowną sytuację,
że rzeczywiście radni z Klubu Siedmiu zachowują się nie tak, czy rzeczywiście przestrzegają
prawo. Jak ktoś mi znajdzie, a wierze, że nie znajdzie, to możemy sobie powiedzieć,
że jesteśmy czyści.
Ad. 6.
Antonina Balicka ( Skarbnik)
W roku 2008 dochody zostały wykonane w kwocie 17.013.686,28 zł, tj. w 101,47%
zakładanego planu a wydatki w kwocie 16.701.313,53 zł tj. w 95,12% zakładanego planu.
Pomimo planowanego deficytu w wysokości 790.801,03 zł została wypracowana nadwyżka
budżetowa w kwocie 312.372,75 zł. Na wypracowaną nadwyżkę miało wpływ pozyskanie
środków pozabudżetowych min. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Europejskiego

Funduszu Rozwoju Wsi i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 450.165,00 zł
z przeznaczeniem na budowę drogi w Kolonii Ciemierów. Pozyskano również z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrześni i Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu pomoc finansową na budowę przystani wodnej w kwocie
60.000,00 zł. Z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej pozyskano zwiększenie subwencji
oświatowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących
szkół.
Na wydatki inwestycyjne w 2008r. wydatkowano środki finansowe w wysokości
1.641.208,97 zł, co stanowi 9,83% zrealizowanych wydatków.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w urzędzie, ośrodku pomocy społecznej
i oświacie wydatkowano 6.805.598,08 zł, co stanowi 40,75% wydatków wykonanych, z czego
w urzędzie 1.660.701,35 zł, co stanowi 9,94% wydatków wykonanych.
W 2008r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 772.925,77 zł,
a zaciągnięty został kredyt w wysokości 720.500,00 zł na budowę drogi w Kolonii
Ciemierów.
W roku 2008 Rada Miejska w Pyzdrach podjęła również uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu w wysokości 437.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych
z budową wodociągów, przebudową ul. Zwierzyniec, połączenia ul. 11 Listopada z Szybską,
budową chodników w Pyzdrach i budową chodnika i placu przy remizie OSP w Lisewie.
Z uwagi na korzystna sytuację finansową uchwały tej Burmistrz Pyzdry nie wykonał
i wspomniane inwestycje zrealizowane zostały w oparciu o środki własne.
Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych w 2008r. przeprowadzono remont bieżący w urzędzie,
którego koszt wyniósł 15.673,74 zł.
Przeprowadzono również remonty bieżące w szkołach podstawowych w:
- Pyzdrach i gimnazjum wyremontowano łazienki za 24.000,00 zł,
- Wrąbczynkowskich Holendrach wymieniono okna za 14.023,00 zł,
- Pietrzykowie wykonano remont centralnego ogrzewania za 19.800,00 zł.
Ogółem koszt bieżących remontów w szkołach wyniósł 57.823,00 zł.
Przewodniczący Rady – ogłosił dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2008r.
Nie było pytań do przedstawionego przez Skarbnika sprawozdania z wykonania budżetu za
2008r.
Ad. 7.
Antonina Balicka odczytała uchwałę nr 28/SO-8/09/Ko Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3.04.2009r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Pyzdry sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta
za 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ad. 8.
Lechosław Sulkowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Poinformował, że kontrolę w dniu 6 kwietnia przeprowadził zespół kontrolny Komisji
Rewizyjnej w składzie czterech członków. W kontroli nie uczestniczył radny Stanisław
Janiak.
Jedną z wcześniejszych kontroli przeprowadził też zespół kontrolny, w składzie którego było
czterech członków. W kontroli nie uczestniczyła radna Hanna Skrzydlewska.
Ponadto poprosił o dokonanie zmiany kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad tj.
9).

Przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
10)
Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium.
Rada Miejska powyższe zaakceptowała jednogłośnie („za” – 13).
Lechosław Sulkowski odczytał protokół nr 19/09 z dnia 6 kwietnia 2009r.
Protokół posiedzenia komisji stanowi załącznik do protokołu sesji.
Radni nie zgłosili pytań do odczytanego protokołu Komisji Rewizyjnej.
Ad. 9.
Lechosław Sulkowski odczytał uchwałę nr 26/SO-8/Ab/2009/Ko Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10.04.2009r. w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Radni nie zgłosili pytań do odczytanej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Ad. 10.
Lechosław Sulkowski złożył wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
Burmistrzowi absolutorium.
Przewodniczący Rady o godzinie 1400 ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godziny 1420
Ad. 11.
Przemysław Dębski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Pyzdr.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdry
wypowiedział się następująco: „za” – 1, „przeciw’ _ 0, „wstrzymało się” – 3, nieobecny – 2,
Henryk Pyrzyk - Komisja Budżetowo – Finansowa w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr wypowiedział się następująco: „za” – 1, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” –
3, nieobecny – 1,
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr („za” -3).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
„Za” głosowało – 5 radnych,
„przeciw” – 0
„wstrzymało się” – 8.

Ad. 12.
Lechosław Sulkowski – Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za
2008r. bez zastrzeżeń. Radni też nie mieli uwag. Dlatego dziwię się, że koledzy radni się
wstrzymali.
Przewodniczący Rady – ale nie byli przeciwni.
Krzysztof Strużyński – podziękował za współpracę, za to, że budżet za 2008r. został
wykonany z bardzo dużą nadwyżką, za to, że wszyscy obecni na sesji i pracownicy Urzędu
starali się o to, żeby środki z zewnątrz były pozyskane do budżetu.
Dobrze, że udało się wypracować nadwyżkę budżetową i nie potrzeba było zaciągnąć
kredytu.
Podziękowania należą się sołtysom, którzy naszej działalności pomagają.
Bardzo dziękuję tym, którzy są z nami, którzy uważają, że robimy, może czasem nie tak
i zwracają nam uwagę, doradzają, a przede wszystkim wyborcom, którzy głosowali za mną.
Ad. 13.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 14.
Protokół sesji został przyjęty („za” – 11, „przeciw” – 1, „wstrzymał się” -1, nieobecnych - 2).
Ad. 15.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym i na tym zakończył XXVII
Sesję Rady Miejskiej o godz. 14 25.

Protokółowała:
Alina Banaszak

Przewodniczący Rady
/-/ Mieczysław Podlewski

