
Protokół Nr XXXVI/10
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 8 lipca 2010 roku

                    Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 13 00 otworzył 
XXXVI sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedze-
niu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stano-
wi 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. 

Ad. 2. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy mają uwagi do porządku 
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 międzyse-

syjnym. 
5. Interpelacje radnych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania zakresu i formy informacji o przebiegu wy-

konaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budże-
towego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania zakresu i formy informacji Burmistrza 
Pyzdr o przebiegu wykonania budżetu za  I półrocze roku budżetowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy 
z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowa-
nych w drodze przetargowej położonych w miejscowości:
1) Rataje, 
2) Pyzdry.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej we 
Wrąbczynkowskich Holendrach w drodze bezprzetargowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji nieruchomości położonej w Pyzdrach. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lisewie. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej. 

Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyzdry.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i miasta – osiedla. 
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Zakończenie sesji.



Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie. 
Ad. 3. 
Informację  Burmistrza  z  realizacji  zadań od 17 marca  do 29 kwietnia  2010r.  przedstawił 
p. Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr. Informacja stanowi załącznik do protokołu

Andrzej Łyskawa, radny  zapytał,  czy na spotkaniu z Wojewodą padły pytania odnośnie 
gospodarowania zbiornikiem Jeziorko. Wiadomo, że ten zbiornik nie spełnia swojej funkcji, 
bo nie jest zbiornikiem retencyjnym, a jest zbiornikiem rekreacyjnym. Przypomniał, że kilka 
lat temu przedstawiciele wielu gmin spotkało się i interweniowało w tej sprawie. Obecnie też 
warto byłoby wspólnie wystąpić w tej sprawie. 
Gdyby w tym roku rolnicy wcześniej wiedzieli o tym, ż będą duże zrzuty wody ze zbiornika,  
to zdążyliby sprzątnąć siano. A tak zostało wszystko zalane.
Zapytał, jakie zdanie w tej sprawie ma Wojewoda?
Krzysztof  Strużyński,  burmistrz  Pyzdr  –  temat  dotyczący  zbiornika  Jeziorko  był 
dyskutowany. 
Fakt jest taki, że wokół Jeziorka powstało bardzo dużo domków rekreacyjnych, a właściciele 
tych  domków tworzą  lobby,  które  walczy o  to,  żeby poziom wody w Jeziorku  był  dość 
wysoki, żeby służył jako zbiornik rekreacyjny. 
Pan Wojewoda powiedział,  że  po odwołaniu wszystkich  alarmów powodziowych Premier 
będzie  miał  duże  uprawnienia  do  weryfikowania  takich  sytuacji.  Będzie  miał  możliwość 
zweryfikowania pozwoleń wodno – prawnych. 
Obecnie nie ma dobrego zarządcy Jeziorska, bo chociażby przykład, gdy na kilka dni przed 
dużą falą zbiornik był napełniony w ¾ powierzchni. A gdy dowiedziano się o tym, że idzie 
duża fala wody, to z dnia na dzień zrzucano duże ilości wody. Gminy leżące nad Wartą bardzo 
na tym ucierpiały. 
Wojewoda podkreślił, że na terenie gminy Golina znajduje się naturalny polder i jako główny 
zwierzchnik  akcji  powodziowej  na  terenie  województwa  podjął  decyzję  o  zalaniu  tego 
polderu,  chociaż  śluz  bronili  rolnicy  z  tego  terenu.  Podjął  taką  decyzję,  bo  te  tereny są 
przeznaczone w perspektywie do zalania. Lepiej zalać te tereny niż by miała być zalana np. 
autostrada, czy miasto Poznań. 
Na spotkaniu protest rolników sprzed 10 laty był wspomniany. 
Petycja  od  Rady  Miejskiej  w  sprawie  zbiornika  Jeziorko  do  Wojewody  też  może  być 
wystosowana. 
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość stwierdził, że dopóki działało Stowarzyszenie 
Gmin  Nadwarciańskich  (Pyzdry,  Zagórów,  Golina,  Rzgów,  Lądek),  to  zawsze  informacje 
o spuszczaniu wody z Jeziorka były z wyprzedzeniem trzech dni.  Stowarzyszenie zostało 
rozwiązane, bo chodziło o opłacanie składek. Teraz rolnicy są bezradni. 
Gdy  Stowarzyszenie  działało,  to  istniała  możliwość  ubiegania  się  o  odszkodowanie  dla 
wszystkich rolników. 
A teraz indywidualnie rolnicy nie mają szans w ubieganiu się o odszkodowanie. 
Grzegorz  Ławniczak,  radny  –  mówi  się,  że  w  zbiorniku  Jeziorko  było  dużo  wody,  bo 
chodziło o zawody surfingowe. W 1997r. było dużo wody, bo były zawody motorówkowe. 

Ad. 4. 
Przewodniczący Rady p. Mieczysław Podlewski przedstawił informację o realizacji zadań 
w okresie międzysesyjnym. 
3 maja – uroczystość 110 rocznicy powstania OSP Pyzdry. Prezes OSP p. Wardeński wręczył 
na  ręce  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Pyzdrach  podziękowanie  dla  wszystkich 
radnych  za  przyznanie  z  budżetu  gminnego  środków  finansowych  na  zakup  samochodu 
strażackiego i aby podejmowane decyzje były korzystne dla społeczności. 
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13  maja  –  przybyła  p.  Karczmarek  wraz  z  p.  Piotrem  Dowbuszem  w  sprawie  pomocy 
finansowej  w  zorganizowaniu  turnieju  koszykówki.  Sprawa  została  skierowana  do 
p. Sekretarza. 
11 czerwca – wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego. Organ nadzorczy zawiadamia 
o  wszczęciu  postępowania  w sprawie  stwierdzenia  nieważności  uchwały Nr  XXX/250/10 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.04.2010r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pyzdry.
12 czerwca – udział w uroczystym otwarciu placu zabaw w Ksawerowie. 
1 lipca – skierowane zostało pismo do Starosty Wrzesińskiego w sprawie interpelacji radnych 
złożonych do Powiatowego Zarządu Dróg, na które nie udzielono odpowiedzi. 
5 lipca – udział w obradach Komisji Budżetowo – Finansowej,  
            - przybył p. Józefiak z małżonką w sprawie pomocy w przydzieleniu mieszkania. 

Eugeniusz Staszak, radny – co jest powodem ewentualnego unieważnienia uchwały Rady 
Miejskiej dotyczącej Statutu Gminy?
Przemysław Dębski, sekretarz – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dotyczy tylko § 65 
pkt 5, który dotyczy większości przy głosowaniu – 2/3. Zapis ten został uchylony, ponieważ 
ustawa o samorządzie gminnym większości 2/3 w samorządzie nie uznaje. Istnieje większość 
3/5 w przypadku odwołania burmistrza, wójta, prezydenta.  
W związku z powyższym zapis większości 2/3 w głosowaniu został uchylony. 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy odpowiedzi na 
interpelacje otrzymali i czy ich zadawalają? 
Eugeniusz Staszak, radny – o drugie uzupełnienie odpowiedzi na wcześniej zadaną 
interpelacje dotyczącą firmy CONTO. 
Czasem zauważa się pewne dziwne zjawiska, że niekorzystne zjawiska inwestycyjne powstają 
w okresie, kiedy nie ma rady, albo na przełomie wyborów. 
Gdyby się coś ewentualnie wydarzyło, to będzie miał argument, że temat został wywołany na 
sesji i wszelkie pytania w sprawie zostały zadane. 
Po zebraniu z mieszkańcami Burmistrz został zobligowany do tego, żeby niejako zablokować 
wybudowanie zakładu. 
Na wcześniejszej sesji było zadane pytanie do Burmistrza, jakie podjął działania, aby 
zablokować inwestycję? Burmistrz odpowiedział, że firma nie uzyskała zezwoleń. 
Na kolejnej sesji padło następne pytanie – jakich zezwoleń? Burmistrz odpowiedział – brak 
zgody na zjazd z drogi wewnętrznej do oczyszczalni. 
Poprzednia Rada Miejska podjęła decyzję o zmianie planu. Firma CONTO zainwestowała 
w gminie Pyzdry kupując grunt. 
Ale firma CONTO może, bo ma taką możliwość wystąpić do powiatu o zgodę na wyjazd na 
drogę powiatową. Co wtedy? Stąd pytanie: 
Jakie działania podejmie Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry, by uniemożliwić wybudowanie 
firmy „CONTO” zakładu do wytopu tłuszczu w przypadku uzyskania zgody na zjazd z drogi 
powiatowej kier. Pyzdry – Tarnowa?
Józef Blaszczak, radny zgłosił następujące interpelacje: 

1) przy ul. Niepodległości, przy cmentarzu jest suche drzewo, które zagraża 
bezpieczeństwu i dlatego zarządca tej drogi powinien powycinać suche konary, 

2) w Pyzdrach przy ul. Niepodległości posesja nr 12 jest zaniedbana i dlatego właściciela 
tej posesji należało by zmobilizować szczególnie do naprawy budynku, 

3) w parku przy Pl. Sikorskiego należałoby naprawić lub wymienić ławki. 
Marek Kamiński, radny - na drodze nr 442 w stronę Kalisza na wysokości trzeciego mostku 
znajdują się burdy na drodze, które należałoby wyrównać. 
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Grzegorz Ławniczak, radny zapytał: 
1) Czy chodnik w Pietrzykowie – Kolonii zostanie dokończony?
2) Zdaniem wyborców lokal wyborczy, który był na korytarzu, jest dla nich poniżeniem. 

Lokal powinien być w sali lekcyjnej, a jeśli jej nie ma to wynająć pomieszczenie 
mieszkalne. 

Ad. 6. 
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/251/10 w sprawie zmian w budżecie.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7. 
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie opracowania zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultu-
ry za I półrocze roku budżetowego.

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/252/10 w sprawie opracowania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniu  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8. 
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie opracowania zakresu 
i formy informacji Burmistrza Pyzdr o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku bu-
dżetowego. 

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/253/10 w sprawie opracowania zakresu i formy informacji Burmistrza Pyzdr 
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9. 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Reali-
zacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrze-
sińskiego”. 

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/254/10 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  
z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania  
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10. 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieru-
chomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej położonych w miejscowości  Ra-
taje.

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/255/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych  
w drodze przetargowej położonych w miejscowości Rataje. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przemysław Dębski, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieru-
chomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej położonych w Pyzdrach.

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/256/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych w 
drodze przetargowej położonych w Pyzdrach. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11. 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieru-
chomości rolnej położonej we Wrąbczynkowskich Holendrach w drodze bezprzetargowej. 

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/257/10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej we  
Wrąbczynkowskich Holendrach w drodze bezprzetargowej. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie komunalizacji 
nieruchomości położonej w Pyzdrach. 

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/258/10 w sprawie komunalizacji nieruchomości położonej w Pyzdrach. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu 
Przedszkolnego w Lisewie. 

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/25910 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lisewie. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady o godzinie 1400 ogłosił przerw w obradach, która trwała do godz. 1415.

Ad. 14. 
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych 
w Pyzdrach.

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/260/10 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej. 
Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15. 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Pyzdry.

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji 
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/261/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyzdry.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16. 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów 
sołectw i miasta – osiedla. 
Mirosław Balicki, przewodniczący Zarządu Miasta – Osiedla chciał zabrać głos. 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr  
XXXVI/261/10 w sprawie uchwalenia statutów sołectw i miasta – osiedla. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 17. 
Mirosław Balicki, przewodniczący Zarządu Miasta –Osiedla chciał zadać pytanie 
odnośnie Statutu Miasta – Osiedla, ale temat został już zatwierdzony przez Radę. Na zebraniu 
sołtysów zaproponował zmianę nazwy tj. Miasta – Osiedla na statut Miasta. Taki zapis byłby 
dla mieszkańców czytelniejszy, bo obecny jest kojarzony tylko z terenem Osiedla. 
Przemysław Dębski, sekretarz - tę sprawę wyjaśnił na spotkaniu z sołtysami. Ale ponownie 
wyjaśnił, że nie można nazwać Statutem Miasta, bo sugerowałoby to, że jest do czynienia 
z gminą typowo miejską jak np. Poznań, gdzie jest Statut Miasta Poznania. Musi być 
konkretnie wskazany w nazwie załącznik osiedla, który wskazuje, że ma się do czynienia 
z jednostka pomocniczą. 
Józef Błaszczak, radny zapytał, jak wyglądają prace nad budową bloku mieszkalnego, jaki 
ma powstać w Pyzdrach przy ul. Farnej? 
Elżbieta Kłossowska, radna stwierdziła, że kiedy ogłasza się zebranie mieszkańców Miasta 
– Osiedla, to ludzie myślą, że dotyczy to tylko mieszkańców z części osiedlowej miasta. 
Później dowiadują się, że było to zebranie mieszkańców całego miasta i mają pretensje. Być 
może przy ogłaszaniu spotkań warto byłoby dopisać, że dotyczy ono mieszkańców całego 
miasta.  
Eugeniusz Staszak, radny stwierdził, że wypowiedź p. Kłossowskiej jest przejrzysta. Dodał, 
że po raz kolejny jest świadkiem polemiki pomiędzy zwierzchnikiem, czyli sekretarzem 
a pracownikiem, który rozlicza władzę. Kiedyś pracownik „zdołował” sołtysa Zamościa 
mówiąc, że Jego córka chciała być w komisji.  
Przecież jest niedopuszczalne, żeby była polemika sekretarza z pracownikiem na sesji na 
temat Statutu Miasta – Osiedla, bo czasu na wyjaśnienia tematu było dużo. Przecież Statut 
jest zaakceptowany przez radcę prawnego. 
Uważa, że pracownik samorządowy nie może być pracownikiem i pełnić jednocześnie funkcji 
sołtysa. W takim przypadku jest niezręczna sytuacja, bo np. sołtys będący jednocześnie 
pracownikiem będzie żądał od burmistrza decyzyjności. 
Źle się dzieje, że w gminie Pyzdry pracownicy jednocześnie pełnią funkcje sołtysa, czy 
przewodniczącego zarządu Miasta – Osiedla. 
W porządnym urzędzie żadnemu pracownikowi samorządowemu nie przyszłoby do głowy, 
żeby kandydować na sołtysa, bo wiedziałby, że będzie w niezręcznych sytuacjach. 
Łączenie tych funkcji jest przez społeczeństwo źle odbierane. 
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  złożył wniosek w sprawie dowozu dzieci do szkoły 
i o budowę drogi. Wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Mirosław Balicki, przewodniczący Zarządu Miasta –Osiedla – przypomniał, że od 1989 r, 
jest demokracja. Poinformował, że na sesji występuje jako przewodniczący zarządu Miasta – 
Osiedla, a nie jako pracownik urzędu i od godziny 13 00 wypisuje się w zeszycie wyjść.
Eugeniusz Staszak, radny powtórzył słowa Prezydenta Wałęsy – „dla higieny”. 
Andrzej Łyskawa, radny – w okresie letnim, szczególnie w niedzielę, kiedy ludzie wracają 
z jeziora na drodze do sygnalizacji świetlnej w Pyzdrach tworzy się długi korek. Przejazd 
przez skrzyżowanie dla samochodów od strony Słupcy jest bardzo krótki. Dlatego należałoby 
coś w tym temacie usprawnić. 
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość – woda w czasie powodzi z rzeki Warta 
przepływała przepustem za mostem w kierunku Rudy Komorskiej, Zamościa i niepotrzebnie 
są zalewane wokół tereny. 
Po powodzi występuje problem odprowadzenia wody z Walgi w stronę Bartosza 
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i przepompowni. Rowy odwadniające są, ale należałoby je udrożnić. 
Józef Błaszczak, radny stwierdził, że zwyczajem było, że kierownik Posterunku Policji 
uczestniczył w sesji. Sesje Rady Miejskiej odbywają się stosunkowo rzadko i w związku 
z tym kierownik czy wyznaczony przez niego policjant powinien uczestniczyć w sesji, bo są 
sprawy do przekazania. 
Z uwagi na to, że na posiedzenie Komisji Gospodarczej kierownik Posterunku Policji nie 
przybył zgłosił temat dotyczący parkowania samochodów na ulicach.
Ostatnio jest coraz więcej samochodów i występują trudności z przejazdem ulicami Pyzdr, 
ponieważ niektórzy mieszkańcy parkują swoje samochody na drodze przy swoich posesjach. 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski przekazał informację na temat wydatkowania 
środków z działu 75022 ( Rada Miejska). 
Plan na rok 2010r wynosi 98.000 zł. Na dzień 30.06.2010r. wydatkowano 40.4239,38 zł co 
stanowi 41% planu. Do wykorzystania pozostało 57.570,61 zł, co stanowi 59%. 

Ponadto podziękował redaktorowi Gazety Wrzesińskiej p. Tomaszowi za to, że pięknie 
p. redaktor pisze te bzdury z anonimów, które są kierowane na p. Podlewskiego i może nie 
tylko z anonimów. To p. Podlewskiego jeszcze bardziej mobilizuje do dobrej pracy dla 
społeczeństwa miasta i gminy Pyzdry, a tym bardziej dla Jego wyborców. 
Gdyby p. redaktor był dziewczyną, to może by go ucałował. 
Eugeniusz Staszak, radny – w Tarnowej odbędą się dożynki gminne. Z budżetu Rady może 
będą oszczędności i czy pewnych środków nie warto byłoby już teraz przekazać Radzie 
Sołeckiej Tarnowa na dofinansowanie dożynek. 
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk – w Dłusku od dwóch lat jest już ogrodzony plac 
zabaw. Gdy są wolne środki, to może zakupić jakieś chociaż huśtawki na ten plac. 
Ponadto poinformował, że przystawek w Dłusku został wyremontowany, jest sprzątany. Ale 
zgłosił prośbę pod adresem policji, żeby od czasu do czasu w godzinach wieczornych 
przyjechała do Dłuska i zobaczyła, co się dzieje w przystanku. Jest zaśmiecany, są brzydkie 
zapachy. 
Antonina Balicka, skarbnik – w budżecie gminy są zaplanowane wydatki na 
dofinansowanie dożynek (dz. 921) i sfinansowany będzie zespół przedstawiający obrzędy 
ludowe związane ze świętem plonów, zespół przygrywający do zabawy tanecznej. Na to jest 
zaplanowana kwota 5.000 zł. Jeżeli środków zabraknie, to we wrześniu będzie można 
wystąpić o zwiększenie środków. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz 
Jeśli chodzi o dożynki, to były mieszane uczucia, czy je w ogóle organizować. Ale skoro sami 
rolnicy uważają, że dożynki powinny być, to będą zorganizowane, ale na pewno będą 
w smutniejszej atmosferze, ale będzie, bo chodzi o to, żeby docenić prace rolnika. 
Dożynki powiatowe odbędą się w Kołaczkowie. Będzie w nich brała udział starościna 
z gminy Pyzdry, bo w 2011 r. dożynki powiatowe odbywać się będą w Pyzdrach. 

Podziękował radnym powiatowym i Staroście Wrzesińskiemu za przeznaczenie 15.000 zł dla 
powodzian z gminy Pyzdry, które będą rozdysponowane przez M-G Ośrodek Pomocy 
Społecznej dla rodzin najbardziej poszkodowanych przez powódź (dla ok. 30 rodzin po ok. 
500 zł). 

W krótkim czasie po zgłoszeniu problemu, o jakim mówił sołtys p. Jankowski przyjechali 
przedstawiciele WZIR Września z p. Barbarą Nizio, aby zobaczyć jak sprawa przedstawia się 
w terenie. Była dziwna sytuacja, bo woda z Walgi spływała w kierunku na Zamość zalewając 
po drodze grunty.  W tej sytuacji wymagane byłoby pogłębienie rowu. Dla WZIR-u jedyną 
przeszkodą w wykonaniu powyższego jest brak środków finansowych. 
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Dodał, że na spotkaniu jakie odbyło się w Koninie, na którym była poruszana sprawa 
powodzi, gospodarki Jeziorskiem padł wniosek większości wójtów, burmistrzów, żeby WZIR 
zlikwidować, a zadania przekazać gminom. 

Ostatnio policja na terenie gminy Pyzdry dosyć dużo działała. Dużo osób skarżyło się, że 
otrzymało mandaty za złe parkowanie swoich pojazdów. Doszukują się skojarzeń, kto za tym 
stoi. Dobrze, że są odważni funkcjonariusze, którzy karzą mandatami.  
Także przez dwa ostatnie tygodnie był na terenie gminy radar. 
Ale te wszystkie działania policji mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

W sprawie korków na drodze prowadzącej do sygnalizacji świetlnej w Pyzdrach od strony 
Słupcy szczególnie w dni powrotu wczasowiczów znad jezior, to można by zaproponować, 
aby kierownik WZDW Rejon w Koninie w soboty i niedziele w godzinach popołudniowych 
włączył światła pulsujące. 

Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady, radnych, aby na ostatnią sesję obecnej 
kadencji rady z okazji 20 lecia samorządu zaprosić wszystkich radnych pełniących te funkcje 
od 1990r., aby uhonorować ich społeczną pracę. Mogłyby być jakieś podziękowania, 
dyplomy. 
Józef Błaszczak, radny – w gminach powiatu wrzesińskiego, takie uroczyste sesje z okazji 
20 lecia samorządu odbywały się w czerwcu. Inicjatorami takich sesji byli wójtowie, 
burmistrzowie. My jako radni czekamy na taką uroczystą sesję, bo np. p. Wiesława Kowalska 
została doceniona na forum krajowym, a w Pyzdrach mało kto o tym wie. 
Taka uroczysta sesja jest spóźniona, ale bardzo potrzebna. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz 
Stowarzyszenie Kulturalne Echo Pyzdr, było wspierane przez samorząd min. tablice 
informacyjne zostały wykonane ze środków gminnych. Stowarzyszenie otrzymało ostatnio 
6.000 zł. 
Uważa, że era żelaznych domów już minęła i nie ma co wracać do rudy żelaza, bo są nowe 
materiały ceramiczne, które służą do budowania domów. 
Stanowisko p. Kowalskiej może być docenione w jakimś rysie historycznym. 

Ad. 18. 
Elżbieta Kłossowska, radna – w protokole zostało błędnie zapisane nazwisko mieszkańca 
wsi Wrąbczynek Kruszczyk, a powinno być Kruszczak. 

Ad. 19. 
Protokół sesji został przyjęty („za” – 14, „wstrzymał się” -1). 

Ad. 24. 
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski podziękował za udział w sesji i na tym 
zakończył o godzinie1500 XXXVI Sesję Rady Miejskiej. 

Protokółowała:                                                                             Przewodniczący obrad:
Alina Banaszak                                                                            Mieczysław Podlewski 
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