
Protokół Nr X/11 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 29 grudnia 2011 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 12 00 otworzyła 
X sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, 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 powitała panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami, radnych 
powiatowych i wszystkich zaproszonych gości.  
 
Następnie odczytała porządek obrad sesji.  
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

 i Miasta Pyzdry na lata 2012 – 2025.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok:  

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  
b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,  
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez 

przewodniczącego Komisji ds. budżetu,  
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej,  
e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

poprawkami.  
8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
9. Zatwierdzenie planu pracy:  

a) Rady Miejskiej,  
b) Komisji Budżetowo-Finansowej, 
c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego,  
d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, 

Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji.  
10.  Zapytania i wolne wnioski. 
10.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
12.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
13. Zakończenie sesji.  
 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 5.  
Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemnierów – Kolonia poprosiła o pisemną odpowiedź 
na wniosek, jaki sołectwo złożyło do projektu budżetu na 2012r.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0957/4/7/Ko/2011 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletnie prognozy finansowej Gminy i Miasta 
Pyzdry (opinia stanowi załącznik do protokołu) oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 – 2025. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, czy wystarczy pieniędzy z likwidacji szkoły  
w Pietrzykowie na podwyżkę dla Burmistrza i jego świty?  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych –14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr X/90/2011  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 
2012 – 2025. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
a)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.  
 
b)  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
c)  
Marek Kruszczak, z-ca przewodniczącego komisji ds. budżetu odczytał opinię w sprawie 
projektu budżetu. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  
 
d)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/4/7/Ko/2011 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 
2012r. Uchwala stanowi załącznik do protokołu.  
 
e)  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, ile będzie kosztowała roczna podwyżka 
wynagrodzenia dla Burmistrza i jego świty?  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 150.000 zł.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poddała pod głosowanie wniosek Komisji ds. 
Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
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dotyczący wykreślenia z budżetu na 2012 r. 5% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 
samorządowych.  
 
„Za” wnioskiem głosowało 5 radnych, „przeciw” – 7, „wstrzymało się”- 2. 
  
f)  
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” podjęła 
Uchwałę Nr X/91/2011 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głosami „za”, przy 4 głosach  
„wstrzymuj ących” podjęła Uchwałę Nr X/92/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2012r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
a)  
Ilona Nowicka, w-ce przewodnicząca Rady odczytała plan pracy Rady Miejskiej na 2012 r.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, a 3 radnych nie wzięło udziału w 
głosowaniu zatwierdziła plan pracy Rady Miejskiej na 2012r.  
 
b)  
Marek Kruszczak, z-ca przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał 
plan pracy Komisji na 2012 r.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”, a 
3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu zatwierdziła plan pracy Komisji Budżetowo – 
Finansowej na 2012r.  
 
c)  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odczytał plan pracy Komisji na 2012r.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, a 3 radnych nie wzięło udziału w 
głosowaniu zatwierdziła plan pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2012r.  
 
d)  
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odczytała plan pracy 
Komisji na 2012r.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”,  
a 3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu zatwierdziła plan pracy Komisji Zdrowia, 
Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu  
i Rekreacji na 2012r.  
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Ad. 10.  
Życzenia noworoczne złożyli:  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady Miejskiej  
Życzyła min., aby rok 2012 niósł ze sobą pasmo radości, sukcesów zawodowych, również  
w pracy społecznej. 
Życzenia skierowała także do rodzin osób uczestniczących w sesji.  
Życzyła, aby wszystkie przykre rzeczy z mijającego roku już się nie powtórzyły. Aby 
nadchodzący rok był wyraźnym rokiem ocieplenia, zrozumienia i wzajemnego poszanowania.  
Marek Wardeński, w-ce przewodniczący Rady Miejskiej  
Stwierdził, że został zatwierdzony budżet gminy na 2012 r. Jest on do realizacji. Zatem już od 
początku stycznia należy go zacząć realizować. Szczególnie zacząć działania w zakresie 
budowy obiektu szkolno - przedszkolnego.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr 
Podziękował za zatwierdzenie budżetu na 2012r. Budżet jest bardzo trudny i opiera się także 
na kredytach, które muszą być z dyscypliną spłacane.  
Bardzo duża rola spoczywa na p. Skarbnik, która żelazną ręka będzie musiała pilnować 
realizacji budżetu.  
Zapewne w ciągu roku wydarzy się coś nieoczekiwanego jak np. w br. wysokie stany wód 
gruntowych. Ale w tym zakresie udało się w 2011 r. dużo wykonać szczególnie w zakresie 
odnowy rowów - ponad 11,6 km.  
Także instytucje nadrzędne zajmujące się melioracją wspomogły gminę przekazując 177.000 
zł z przeznaczeniem na wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych.  
W przyszłym roku będzie trzeba zdobywać środki z zewnątrz, trzymać żelazną dyscyplinę 
budżetową i realizować zaplanowane zadania i inwestycje.  
Dołączył się do złożonych przez Przewodniczącą Rady życzeń noworocznych.  
Teresa Waszak, radna powiatowa.  
Pogratulowała Burmistrzowi i p. Skarbnik dopięcia budżetu gminy na 2012r.   
Pracując nad budżetem Starostwa Powiatowego we Wrześni wie, jakie trudności sprawia jego 
opracowanie. Opracowanie budżetu jest problemu dla każdego stopnia administracji 
samorządowej.  
To właściwie decyzje odgórne sprawiły, że rok 2012 będzie dla wszystkich samorządów 
bardzo trudny.  
Radni powiatowi zatwierdzili budżet powiatu, ale nie są zaplanowane w przyszłorocznym 
budżecie inwestycje, ponieważ rok 2012 będzie czasem przygotowywania się do skorzystania 
z kolejnej puli rozdania w roku 2013 środków zewnętrznych.  
Powiat w minionych latach wykorzystał maksymalnie środki zewnętrzne. Ale jest to ściśle 
związane z zabezpieczeniem środków własnych.  
Zatem Starostwo 2012 r. nie będzie wstanie zrealizować oczekiwań gminy Pyzdry.  
Na zakończenie podziękowała wszystkim za współpracę w mijającym roku i życzyła przede 
wszystkim dobrego zdrowia, aby można było realizować plany rodzinne, zawodowe  
i społeczne.  
Andrzej Łyskawa, radny   
Koniec roku, to czas podsumowań życia zawodowego, społecznego i rodzinnego. Nowy Rok 
to wiele niewiadomych. Przyszły rok 2012 jest postrzegany jako trudny, przyjdzie żyć w 
kryzysie i w trudnych czasach.  
Na Nowy Rok życzył powodzenia i aby się wszystko dobrze układało.  
 
Ad. 11.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji..  
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Ad.12.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -11, „wstrzymało się” – 3, nieobecny -1).  
 
Ad. 13.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 14 00 zamknęła X sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska                   

 

 


