
Protokół Nr II/10 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 6 grudnia 2010 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 12 00 otworzyła 
II sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 15 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, sołtysów                           
i wszystkich zaproszonych gości.  
 
Następnie odczytała proponowany porządek obrad sesji.  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Odśpiewanie hymnu.  
4. Wręczenie zaświadczenia Burmistrzowi.  
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
7. Interpelacje radnych.  
8. Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  
9. Powołanie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

10. Powołanie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej.  
11. Powołanie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.  
12. Powołanie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
17. Zakończenie sesji. 

 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zaproponowała wykreślenie z porządku obrad 
sesji punktu 13 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. 
Dopiero będą ustalane składy Komisji, Komisje będą się konstytuowały i dlatego temat 
będzie przeniesiony na następne posiedzenie.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, kto wprowadził do porządku obrad sesji w/w temat.  
Alicja Płoszewska, radca prawny – ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza należy do 
jednego z elementów nawiązania stosunku pracy. Z wydanych opinii prawnych wynika, że po 
złożeniu przyrzeczenia należy ustalić burmistrzowi warunki zatrudnienia, a ponieważ w 
Statucie Gminy Pyzdry nie jest zapisane, że każda uchwała musi być opracowywana przez 
komisje, dlatego dzisiaj można ustalić wynagrodzenie dla burmistrza.  
Burmistrz jest wybierany, ale jest pracownikiem w stosunku, do którego obowiązują przepisy 
kodeksu pracy. I tak jak każdy pracownik również ma prawo wyjść z projektem uchwały 
proponując zatwierdzenie określonego wynagrodzenia.  



Zaproponowała, aby radni przemyśleli tę propozycje, ponieważ trzeba wypłacić burmistrzowi 
wynagrodzenie. A wysokość wynagrodzenia ustala Rada.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytała, czy termin grudniowy do ustalenia 
wynagrodzenia będzie kolidował z wykładnią prawa? 
Alicja Płoszewska, radca prawny – nie, ale wynagrodzenie powinno być ustalone dzisiaj.  
Marek Kami ński, radny – nie zgodził się z wypowiedzią p. Płoszewskiej, ponieważ 
podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla burmistrza pociągnie za sobą skutki 
finansowe dla budżetu gminy. Dlatego temat powinien być przedyskutowany na 
posiedzeniach Komisji i ostatecznie ustalonych na kolejnej sesji.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – w związku z powyższym poddała pod 
głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 13 dotyczącego wynagrodzenia  
Burmistrza, czyli za porządkiem obrad bez punktu 13.  
„Za” wnioskiem głosowało 15 radnych.  
Kolejne punkty porządku obrad przesuwają się automatycznie.  

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Odśpiewanie hymnu.  
4. Wręczenie zaświadczenia Burmistrzowi.  
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
7. Interpelacje radnych.  
8. Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  
9. Powołanie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

10. Powołanie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej.  
11. Powołanie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw 

Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.  
12. Powołanie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.  
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
16. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 3.  
Wszyscy zebrani na sesji po powstaniu odśpiewali hymn państwowy.  
 
Ad. 4  
Roman Ejchorszt, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach 
poinformował, że w bezpośrednich wyborach burmistrza, które odbyły się 21 listopada 2010 r 
frekwencja w naszej gminie wyniosła 53,82%.  
Liczba uprawnionych – 5795, liczba głosujących – 3119.  
Na burmistrza została zgłoszona jedna kandydatura p. Krzysztofa Strużyńskiego, który 
otrzymał 2.997 ważnie oddanych głosów.  
 
Następnie wręczył p. Krzysztofowi Strużyńskiemu zaświadczenie o wyborze na burmistrza 
składając gratulacje, życząc dobrej i owocnej współpracy. 
 
Ad. 5 
Dalszą częścią obrad sesji było złożenia ślubowania przez Burmistrza. 
Burmistrz złożył ślubowanie: 



„ Obejmując urząd burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry”. Tak mi dopomóż Bóg. 
 
Ad. 6. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Marek Wardeński, radny – odnośnie boiska orlik, to chodzi o typową dokumentację? 
Roman Ejchorszt, pracownik Urzędu - dokumentacja jest gotowa, ale musi być 
zaadaptowana do wskazanych przez gminę Pyzdry warunków.  
Projektant dokona adaptacji. Dokumentacja obejmuje zaplecze - 60 m 2 (4 szatnie, 
pomieszczenie dla trenera, pomieszczenie na sprzęt).  
Będzie to nowy obiekt, na który gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 47% od skarbu 
państwa i 33% z samorządu wojewódzkiego. Udział gminy jest 20%.  
Grzegorz Ławniczak, radny – w imieniu mieszkańców i własnym podziękował p. 
Burmistrzowi za szybkie i wspaniałe odśnieżanie dróg. 
 
Ad. 7.  
Na ostatniej sesji były zapytania, na które były udzielone odpowiedzi.  
 
Zgłoszone interpelacje:  
Henryk Pyrzyk, radny  zwrócił się z prośbą, by „ścieżka rowerowa” przy ul. Wrzesińskiej 
była odśnieżana nie tylko od ul. Polnej do posesji p. Andrzejaka, ale na całej długości do 
posesji p. Balcera. Albo odśnieżać cały odcinek, albo wcale. Tak samo było odśnieżane 
dotychczas.  
Mieszkańcy mają trudności z odśnieżaniem, ponieważ śnieg z drogi jest spychany na 
pobocze.  
W tej sprawie interweniował u p. Sekretarza, Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
Ale od 2 grudnia br. nic w tej sprawie nie zostało wykonane.  
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych  
Dnia 2 grudnia dzwonił p. Henryk Pyrzyk w tej sprawie, ale z uwagi na to, że w tym czasie 
jechał na sesję powiatową sprawę przekazał p. Szymczakowi i myślał, że została wyjaśniona.  
Z uwagi na to, że sprawa nie została jeszcze wyjaśniona, po sprawdzeniu zostanie udzielona 
odpowiedź p. Pyrzykowi.  
Droga przy ul. Wrzesińskiej jest drogą wojewódzką i najlepiej nie odśnieżać jej, bo to nie jest 
zadanie gminy.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – przy drogach wojewódzkich gminy nie powinny nic 
wykonywać.  
Do odśnieżania pobocza przy ul. Wrzesińskiej pojechała gminna równiarka, która jest mało 
zwrotna. Dokonując odśnieżania musi wyjeżdżać na bardzo ruchliwą drogę przez co stwarza 
zagrożenie. W związku z tym równiarka odgarnęła tylko do posesji p. Andrzejak, a dalej nie, 
bo kto weźmie na siebie odpowiedzialność, gdyby wydarzył się wypadek. Musiałyby być 
przynajmniej dwie osoby odpowiednio ubrane, z uprawnieniami do kierowania ruchem.  
Została przeprowadzona rozmowa z Dyrektorem Dróg Wojewódzkich Rejon w Koninie z p. 
Jaśkowiakiem z prośbą o odśnieżanie tego odcinka drogi, bo gmina nie ma możliwości 
interwencji przy drodze wojewódzkiej.  
Henryk Pyrzyk, radny – skoro od trzech lat ośnieżany jest tylko odcinek do posesji p. 
Andrzejka, to dalej też można.  



Marek Wardeński, radny wnioskował o usuwanie śniegu z drogi przy ul. Niepodległości, 
Sienkiewicza.  Jest to droga powiatowa, ale przy niej mieszkają ludzie.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – z odśnieżaniem dróg wiążą się koszty. 
Dlatego należy rozważyć kwestię odśnieżania przez gminę dróg powiatowych czy 
wojewódzkich.  
Henryk Pyrzyk, radny – skoro pewne odcinki dróg się odśnieża, to dlaczego dalszych nie.  
Mieczysław Podlewski, radny – w imieniu mieszkańców Rudy Komorskiej zwrócił się o to, 
aby światło uliczne rano nie gasło o wpół do szóstej, ale później, gdy ludzie idą na przystanek 
autobusowy.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – przed zgłaszaniem podobnych spraw prosiła, 
aby najpierw sprawdzić, na jakiej zasadzie oświetlenie uliczne włącza się i wyłącza. Może 
wystarczy to zgłosić odpowiednim służbom.  
Kazimierz Szablewski, radny przypomniał, że np. m. Lisewo, gdy przyjechała ekipa 
zajmująca się oświetleniem ulicznym, zmieniła czas włączania i wyłączania, ale tylko na 
wskazanym odcinku. Dalej bez wskazania zmian nie dokonała.  
Kiedyś takie czynności były dokonywane w całej miejscowości.  
Andrzej Łyskawa, radny pytanie skierował do radcy prawnego. 
Czy wybór przewodniczącego Rady Miejskiej na poprzedniej sesji był prawidłowy?  
Alicja Płoszewska, radca prawny poprosiła o wskazanie zarzutu.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – jakie nieprawidłowości p. Łyskawa widzi w 
tym wyborze? 
Alicja Płoszewska, radca prawny - w sesji uczestniczyło 15 radnych, rozdano 15 kart do 
glosowania  
Andrzej Łyskawa, radny – a powinno być rozdanych 14 kart. O tym mówi art. 25a (radny 
nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu 
prawnego).  
Przypomniał, że kiedy były ustalane nowe diety dla sołtysów, to było zapowiedziane, że ci 
radni, co są też sołtysami nie mogą głosować dlatego, że jest to ich interes prawny.  
I tak samo osoba kandydująca na przewodniczącego Rady nie powinna głosować.  
Alicja Płoszewska, radca prawny – to, że radni wtedy nie głosowali, to była wola Rady.  
Stwierdziła, że istnieje orzeczenie sądu, które utożsamia interes prawny radnego przy 
głosowaniu radnego na przewodniczącego rady. Czyli, interes prawny kandydata na 
przewodniczącego rady przeczy temu, aby mógł on brać udział w głosowaniu na swoją 
kandydaturę. 
Jeśli radni chcą to zakwestionować, to mogą. A zadaniem radcy prawnego będzie 
wykazywanie, że nie miało to wpływu na wynik głosowania.  
Dopóki nie zostanie w sposób formalny zakwestionowany ten wybór, to jest on ważny.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że jeden głos nie miał wpływu na wybór 
przewodniczącego.  
Lechosław Sulkowski, radny – w wiadomościach telewizyjnych była informacja, że od 3 lat 
prowadzona jest rozprawa sądowa w Lublinie w sprawie rozstrzygnięcia, czy kandydat ma 
przewodniczącego rady mógł brać udział w głosowaniu przy wyborze tej funkcji.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – jeżeli uchwalane są podatki, to każdy radny 
głosuje jak gdyby w swoim interesie.  
Robert Balicki, radny powiatowy – w Radzie Powiatu jest 19 radnych. Na sesji, na której 
odbył się wybór przewodniczącego Rady, wszyscy radni otrzymali karty do głosowania i 
wszyscy radni głosowali („za” – 18, „wstrzymał się” -1). 
Przemysław Dębski, sekretarz – nie jest rzeczą prostą definicja interesu prawnego.  
Artykuł 25a ustawy o samorządzie gminnym mówi o tym, że w głosowaniu nie bierze udziału 
ta osoba, która ma w wyniku tego głosowania interes prawny).  



To było stosowane przy sprawach finansowych. Natomiast nigdy tego nie stosowano przy 
głosowaniach dotyczących wyboru funkcji.  
To też dzisiaj przy ustalaniu składów Komisji każda osoba kandydująca do Komisji nie 
powinna brać udziału w głosowaniu, bo ma w tym interes prawny.  
Orzeczenie sądu, o którym była mowa wcześniej, jest dość rewolucyjne jak na polskie 
warunki. Ale na szczęście w Polsce precedensu nie ma.  
W Wielkopolsce bywały przypadki, że głosowały całe składy rady przy wyborach funkcji i 
nigdy wojewoda wielkopolski takich głosowań nie podważył.  
Marek Wardeński, radny przypomniał, że głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego 
Rady i wiceprzewodniczących nie były jednogłośne.  
Z powyższego nie wynika, że dany kandydat głosował za swoją kandydaturą czy nie, bo to się 
odbyło w głosowaniu tajnym.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy istnieje Klub Radnych Wspólnota Samorządowa?  
Marek Wardeński, radny – nie ma.  
Henryk Pyrzyk, radny – Klubu Radnych Siedmiu też nie ma. Dlatego poprosił redaktora 
gazety Wiadomości Wrzesińskie by nie posługiwał się nazwą Klub Siedmiu. Można opozycja 
lub nazwiskami radnych.  
Marek Kami ński, radny zaproponował, aby wystąpić może z pismem do Wielkopolskiej 
Dyrekcji Dróg o szersze odśnieżanie dróg wojewódzkich szczególnie drogi prowadzącej do 
Kalisza.  
Lechosław Sulkowski, radny potwierdził, że na terenie naszej gminy droga kaliska jest 
odśnieżona wąsko, a od granicy gminy Gizałki dużo szerzej.  
 
Ad. 8  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że każdy radny otrzymał 
Statut gminy, ustawę o samorządzie gminnym  
Art. 18a) ustawy o samorządzie gminnym mówi, że: 

1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych gminy: w tym celu powołuje komisję rewizyjną.  

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów 
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących 
Rady.  

Zgodnie ze Statutem Gminy (§ 80) komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, z-cy 
przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie trzech. Przewodniczącego komisji 
wybiera Rada, z-cę przewodniczącego komisji wybiera komisja rewizyjna na wniosek 
przewodniczącego komisji rewizyjnej.  
Komisję rewizyjną wybiera się w głosowaniu jawnym.  
 
Grzegorz Ławniczak, radny zgłosił, że otrzymał niekompletny Statut Gminy.  
  
Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: 
 
Radna Hanna Skrzydlewska zgłosiła kandydaturę Lechosława Sulkowskiego, który wyraził 
zgodę na kandydowanie. 
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodnicząca Rady zamknęła listę zgłoszeń i 
przystąpiła do głosowania.  
 
„Za” kandydaturą Lechosława Sulkowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 1.  
 



Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej  
Radna Hanna Skrzydlewska zgłosiła kandydaturę radnego Henryka Pyrzyka, który nie 
wyraził zgody na kandydowanie,  
Radna Hanna Skrzydlewska zgłosiła kandydaturę radnego Marka Kamińskiego, który nie 
wyraził zgody na kandydowanie,  
Radna Hanna Skrzydlewska zgłosiła kandydaturę radnego Kazimierza Szablewskiego, który  
wyraził zgodę na kandydowanie,  
Radna Ilona Nowicka zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Ratajczyk, która wyraziła zgodę 
na kandydowanie,  
Radny Krzysztof Paszak zgłosił kandydaturę radnej Marianny Urbaniak, która wyraziła zgodę 
na kandydowanie,  
Radny Marek Kamiński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Paszaka, który nie wyraził 
zgody na kandydowanie,  
Radny Grzegorz Ławniczak zgłosił kandydaturę radnego Marka Kruszczaka, który nie 
wyraził zgody na kandydowanie,  
Radny Marek Kruszczak zgłosił kandydaturę radnej Hanny Skrzydlewskiej, która wyraziła 
zgodę na kandydowanie.  
 
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodnicząca Rady zamknęła listę zgłoszeń i 
przystąpiła do głosowania.  
 
„Za” kandydaturą radnego Kazimierza Szablewskiego na członka Komisji Rewizyjnej 
głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” – 1, „przeciw” – 0,  
 
„Za” kandydaturą radnej Elżbiety Ratajczyk na członka Komisji Rewizyjnej głosowało 14 
radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 1. 
 
„Za” kandydaturą radnej Marianny Urbaniak na członka Komisji Rewizyjnej głosowało 14 
radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się” – 1 
 
„Za” kandydaturą radnej Hanny Skrzydlewskiej na członka Komisji Rewizyjnej głosowało 14 
radnych, „wstrzymał się” – 1, „przeciw” – 0,  
 
Ilona Nowicka, wiceprzewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej.  
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/4/10 w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zaproponowała, aby każdy radny zadeklarował 
na piśmie swój udział w Komisjach wymienionych w Statucie Gminy. W tym celu 
przygotowane są kartki.  
Aby radni mieli czas na zastanowienie się zarządzono o godz. 1250 przerwę w obradach, która 
trwała do godz. 1305.  
 
Do pracy w Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji zadeklarowali się radni: Krzysztof Paszak, Elżbieta Ratajczyk, 
Lechosław Sulkowski. 
Do pracy w Komisji Budżetowo – Finansowej zadeklarowali się radni: Henryk Pyrzyk,  



Hanna Skrzydlewska, Marek Kruszczak, Kazimierz Szablewski, Ilona Nowicka, Mieczysław 
Podlewski  
Do pracy w Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i 
Porządku Publicznego zadeklarowali się radni: Marianna Urbaniak, Grzegorz Ławniczak, 
Marek Wardeński, Marek Kamiński, Andrzej Łyskawa  
Do pracy w Komisji Inwentaryzacyjnej zadeklarowali się radni: Marek Wardeński, Marek 
Kamiński, Lechosław Sulkowski, Anrzej Łyskawa.  
 
Z powyższego wynika, że występują różnice w składzie liczebnym kandydatów do Komisji 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i 
Rekreacji i Komisji Budżetowo – Finansowej. Zapytała, czy ktoś z radnych chce zmienić 
swoje stanowisko odnośnie przynależności do Komisji.  
Nikt z radnych nie dokonał zmiany.  
 
W związku z powyższym Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przystąpiła do 
przegłosowania poszczególnych kandydatów.  
 
„Za” kandydaturą radnego Krzysztofa Paszaka do składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 1  
 
„Za” kandydaturą radnej Elżbiety Ratajczyk do składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 1. 
 
„Za” kandydaturą radnego Lechosława Sulkowskiego do składu osobowego Komisji 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i 
Rekreacji głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” – 1, „przeciw” - 0. 
 
Ilona Nowicka, wiceprzewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/5/10 w 
sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przypomniała, że do składu osobowego Komisji 
Budżetowo – Finansowej zadeklarowali się radni: Henryk Pyrzyk, Hanna Skrzydlewska  
Marek Kruszczak, Kazimierz Szablewski, Ilona Nowicka, Mieczysław Podlewski  
 
Następnie przystąpiła do przegłosowania poszczególnych kandydatów.  
 
„Za” kandydaturą radnego Henryka Pyrzyka do składu osobowego Komisji Budżetowo – 
Finansowej głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” – 1,  
 
„Za” kandydaturą radnej Hanny Skrzydlewskiej do składu osobowego Komisji Budżetowo – 
Finansowej głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” – 1, „przeciw” 0, 



 
„Za” kandydaturą radnego Marka Kruszczaka do składu osobowego Komisji Budżetowo – 
Finansowej głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” – 1, „przeciw” 0, 
 
„Za” kandydaturą radnego Kazimierza Szablewskiego do składu osobowego Komisji 
Budżetowo – Finansowej głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” – 1, „przeciw” 0, 
 
„Za” kandydaturą radnej Ilony Nowickiej do składu osobowego Komisji Budżetowo – 
Finansowej głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” – 1, „przeciw” 0, 
 
„Za” kandydaturą radnego Mieczysława Podlewskiego do składu osobowego Komisji 
Budżetowo – Finansowej głosowało 4 radnych, „przeciw” 8, „wstrzymało się” – 2, jedna 
osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Henryk Pyrzyk, radny zrezygnował ze składu w Komisji Budżetowo – Finansowej.  
Zapytał, kto rozpoczął tę awanturę teraz? Nawet radni nie potrafili przegłosować składu 
komisji. 
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że nie ma współpracy w Radzie.  
 
Ilona Nowicka, wiceprzewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Budżetowo – Finansowej.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”, 4 
radnych nie brało udziału w głosowaniu podjęła Uchwałę Nr II/6/10 w sprawie powołania 
Komisji Budżetowo – Finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przypomniała, że do składu osobowego 
Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego zadeklarowali się radni: Marianna Urbaniak, Grzegorz Ławniczak, Marek 
Wardeński, Marek Kamiński, Andrzej Łyskawa  
 
Grzegorz Ławniczak, radny wycofał swoją kandydaturę zeo składu Komisji ds. Samorządu, 
Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – obowiązkiem moralnym radnego jest 
przynależeć chociaż do jednej Komisji.  
 
Następnie przystąpiła do przegłosowania poszczególnych kandydatów.  
 
„Za” kandydaturą radnej Marianny Urbaniak do składu osobowego Komisji ds. Samorządu, 
Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego głosowało 10 
radnych, „wstrzymał się” – 1, „przeciw” - 0, nie brało udziału w głosowaniu – 4 radnych.  
 
„Za” kandydaturą radnego Marka Wardeńskiego do składu osobowego Komisji ds. 
Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
głosowało 9 radnych, „wstrzymało się” – 2 „przeciw” - 0, nie brało udziału w głosowaniu – 4 
radnych.  
 
„Za” kandydaturą radnego Marka Kamińskiego do składu osobowego Komisji ds. 
Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 



głosowało 11 radnych, „wstrzymał się” – 1, „przeciw” - 0, nie brało udziału w głosowaniu – 3 
radnych.  
 
„Za” kandydaturą radnego Andrzeja Łyskawy do składu osobowego Komisji ds. Samorządu, 
Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego głosowało 11 
radnych, „wstrzymał się” – 0, „przeciw” - 0, nie brało udziału w głosowaniu – 4 radnych.  
 
Ilona Nowicka, wiceprzewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. 
Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 2 „wstrzymującym się”, 3 
radnych nie brało udziału w głosowaniu podjęła Uchwałę Nr II/7/10 w sprawie powołania 
Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Ad. 12.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przypomniała, że do składu osobowego Komisji 
Inwentaryzacyjnej zadeklarowali się radni: Marek Wardeński, Marek Kamiński, Lechosław 
Sulkowski, Anrzej Łyskawa.   
 
Następnie przystąpiła do przegłosowania poszczególnych kandydatów.  
 
„Za” kandydaturą radnego Marka Wardeńskiego do składu osobowego Komisji 
Inwentaryzacyjnej głosowało 9 radnych, „wstrzymał się” – 3 „przeciw” - 0, nie brało udziału 
w głosowaniu – 3 radnych.  
 
„Za” kandydaturą radnego Marka Kamińskiego do składu osobowego Komisji 
Inwentaryzacyjnej głosowało 10 radnych, „wstrzymał się” – 2 „przeciw” - 0, nie brało udziału 
w głosowaniu – 3 radnych.  
 
„Za” kandydaturą radnego Lechosława Sulkowskiego do składu osobowego Komisji 
Inwentaryzacyjnej głosowało 9 radnych, „wstrzymał się” – 3 „przeciw” - 0, nie brało udziału 
w głosowaniu – 3 radnych.  
 
„Za” kandydaturą radnego Andrzeja Łyskawy do składu osobowego Komisji 
Inwentaryzacyjnej głosowało 10 radnych, „wstrzymał się” – 2 „przeciw” - 0, nie brało udziału 
w głosowaniu – 3 radnych.  
 
Ilona Nowicka, wiceprzewodnicząca Rady odczytała uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 2 „wstrzymującym się”, 3 
radnych nie brało udziału w głosowaniu podjęła Uchwałę Nr II/8/10 w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że:  



1) wielu mieszkańców i radnych prosiło, aby sesje Rady Miejskiej odbywały się w 
godzinach późniejszych. Godzina 15 00 będzie najlepszym rozwiązaniem, dlatego 
przyszłe sesje o tej godzinie będą się rozpoczynały,  

2) Radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy wypełnić i złożyć w 
biurze Rady,  

3) Komitety Wyborcze mają obowiązek dokonania rozliczenia finansowego. Druki 
można otrzymać w biurze Rady.  

Przemysław Dębski, sekretarz dodał, że do pierwszego oświadczenia majątkowego radny 
jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, jeżeli 
taką działalność prowadzili przed dniem wyboru.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że część radnych chciałaby, żeby sesje rozpoczynały się 
o godzinie 1300 a nie o 1500 dlatego zaproponował, aby powyższy temat radni przegłosowali.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odpowiedziała, że następna sesja odbędzie się  
o godzinie 13 00 a później radni zdecydują, czy sesje będą się rozpoczynały o godzinie 13 00,   
czy 15 00  
Andrzej Łyskawa, radny wniósł zastrzeżenie do sposobu przeprowadzania głosowania przez 
p. Przewodniczącą Rady. Przy głosowaniu najpierw należy zapytać-  kto jest „za”,  „przeciw”, 
„kto się wstrzymał”.  A p. Przewodnicząca mówiła odwrotnie. A jest określona procedura.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – tak prowadziła głosowanie, bo łatwiej jest 
policzyć głosy. A przestawienie kolejności nie ma wpływu na wynik głosowania.  
A z uwagi na informacje odnośnie rozprawy sądowej w Lublinie w sprawie brania udziału           
w głosowaniu kandydata na przewodniczącego rady, przy wyborze tej funkcji wolała, aby 
głosowanie „wstrzymał się” było uwypuklone.  
Alicja Płoszewska, radca prawny – zdarzają się błędy formalne, które wpływu na 
merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy nie mają.  
Ale niewątpliwie należy prowadzić głosowanie rozpoczynając liczenie głosów od „za” , 
„przeciw” „wstrzymał się”.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przyjęła uwagę p. Łyskawy i jak długo będzie 
przewodniczącą Rady tego błędu nie popełni.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, kto wnioskował, aby wprowadzić do porządku obrad 
punkt dotyczący wynagrodzenia Burmistrza, bo gdy niedawno rozmawiał z p. Burmistrzem 
na temat budowy chodnika w Rudzie Komorskiej, gdzie ludzie muszą chodzić po błocie, to  
p. Burmistrz powiedział, że nie będzie powiększał deficytu budżetowego. W takim razie nie 
patrzy p. Burmistrz na dobro społeczeństwa w gminie Pyzdry, ale patrzy na swoją kieszeń.  
Obecne wynagrodzenie p. Burmistrza jest wystarczające.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – był wybór burmistrza i dobrze, żeby 
uregulowania prawne miał już za sobą. Ale ponieważ jest wielu nowych radnych i nikt nie 
chce ich stawiać przed decyzją pochopną. Decyzja musi być wyważona, dlatego poprosiła o 
wycofanie punktu dotyczącego wynagrodzenia Burmistrza z porządku obrad dzisiejszej sesji, 
by temat przedyskutować najpierw na posiedzeniach Komisji. Ten wniosek został przez 
wszystkich radnych przegłosowany.  
Mieczysław Podlewski, radny dodał, że nie należy zawsze patrzeć w swoją kabzę, ale na 
dobro społeczeństwa.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – ale Burmistrz nie dostał tej kabzy.  
Mieczysław Podlewski, radny – ale Wy radni jesteście w stanie ją przegłosować.  
Zaproponował, aby Burmistrzowi nie przyznawać wynagrodzenia w kwocie 8.800 zł (jak jest 
zaproponowane), ale dać 28.000 z i nie wprowadzać żadnych inwestycji.  



Po co mówić o drodze w m. Kruszyny. W m. Olsz na wykonanie przepustu są już od 10 lat 
rury zgromadzone. Ale przepust jeszcze nie jest wykonany. A p. Szablewski się nie odezwie, 
bo nie może.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytała, dlaczego p. Podlewski przepustu           
w m. Olsz nie zgłosił i nie wykonał jako priorytetowej dotychczas?   
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, co z radnymi, którzy nie należą do żadnej Komisji?  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – będzie rozmawiać z tymi radnymi.  
Alicja Płoszewska, radca prawny – są różne zapisy w statutach gmin. W niektórych jest 
zapisane, że radny musi być członkiem przynajmniej jednej komisji, z ograniczeniami, że 
może być w jednej, dwóch lub trzech Komisjach.  
Natomiast w Statucie Gminy Pyzdry nie ma zapisu, że radny musi być członkiem jakieś 
komisji.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – będzie rozmawiać z tymi radnymi i myśli,  
że  Panowie radni zadeklarują się do jakieś komisji.  
Ławniczak Grzegorz, radny stwierdził, że chcieli współpracować, a zostali ośmieszeni.  
Henryk Pyrzyk, radny – skierował zapytanie do części radnych mówiąc, co Wy robicie, kto 
Wam tak kazał głosować?  
Elżbieta Ratajczyk, radna – czuje się obrażona sformułowaniem „wy”. Panowie radni tak 
mówią, a co to oznacza?  
Takiego sformułowania nie ma. Nie kwalifikuje się w tej grupie „wy”.   
Henryk Pyrzyk, radny – nie kierował tej wypowiedzi do p. Ratajczyk.  
Elżbieta Ratajczyk, radna – ale panowie radni powiedzieli „wy” kierując wypowiedź w tę 
stronę stołu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz pogratulował wszystkim radnym, którzy zostali wybrani 
do Komisji.  
Dzisiaj jest dzień Mikołaja i dlatego o godzinie 1615 na rynku w Pyzdrach organizowany jest 
kulig dla dzieci, a o godzinie 17 uroczyste zapalenie światełek na choince wraz z Mikołajem. 
Dla dzieci będą niespodzianki.  
Radni otrzymali folder z ostatniego pleneru malarskiego. Galeria obrazów z pleneru odbyła 
się w Pyzdrach, Poznaniu i Słupcy.  
 
Ad. 14.  
Grzegorz Ławniczak, radny wniósł uwagę do protokołu z ostatniej sesji, do wypowiedzi 
dotyczącej odśnieżania dróg. Dokładnie powiedział, że należy odśnieżać, albo wszędzie 
drogi, albo nigdzie.  
  
Ad.15.  
Protokół sesji został przyjęty z w/w poprawką.  
 
Ad. 16.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 13 50 zamknęła drugą sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

Alina Banaszak                                                     /-/ Elżbieta Kłossowska       


