
Protokół Nr I/10 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

 z dnia 1 grudnia 2010 roku  

w godzinach 13
00

 - 15
30

  

 
        Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach w kadencji 2010-2014 otworzył 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach poprzedniej kadencji p. Mieczysław Podlewski.  

Dalsze prowadzenie sesji przekazał najstarszemu wiekiem p. Kazimierzowi Szablewskiemu. 

 

Kazimierz Szablewski powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na sesję przybyło 15 

osób wybranych do Rady Miejskiej. 

 

Następnie odczytał proponowany porządek obrad sesji.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Odśpiewanie hymnu państwowego.  

4. Wręczenie zaświadczeń radnym.  

5. Złożenie ślubowania przez radnych. 

6. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.  

7. Wybór zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej.  

8. Sprawozdanie Burmistrza Pyzdr. 

9. Przekazanie projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok.  

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. 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 wyborach do rad, które odbyły się 21 listopada 2010 r frekwencja w naszej gminie  

w poszczególnych okręgach wyniosła:  

 

Nr 

okręgu 

Liczba uprawnionych do 

głosowania 

Liczba głosujących Frekwencja 

Nr 1 1321 767 58,06 

Nr 2 1613 898 55,67 

Nr 3 720 350 48,61 

Nr 4 773 431 55,76 

Nr 5 661 288 43,57 

Nr 6 707 385 54,46 

 

Z sześciu okręgów na 37 kandydatów na radnych wybranych zostało 15 nowych członków 

Rady.  

 

W okręgu wyborczym nr 1 w Pyzdrach z 7 kandydatów na radnych wybranych zostało 3:  

 Paszak Krzysztof  

 Sulkowski Lechosław  



 Wardeński Marek  

 

W okręgu wyborczym nr 2 w Pyzdrach z 9 kandydatów na radnych wybranych zostało 4:  

 Kłossowska Elżbieta  

 Pyrzyk Henryk  

 Skrzydlewska Hanna  

 Ratajczyk Elżbieta  

  

W okręgu wyborczym nr 3 w Pietrzykowie z 5 kandydatów na radnych wybranych zostało 2:  

 Ławniczak Grzegorz  

 Łyskawa Andrzej  

 

W okręgu wyborczym nr 4 we Wrąbczynkowskich Holendrach z 7 kandydatów na radnych 

wybranych zostało 2:  

 Kruszczak Marek  

 Urbaniak Marianna  

 

W okręgu wyborczym nr 5 w Górnych Grądach z 6 kandydatów na radnych wybranych 

zostało 2:  

 Kamiński Marek  

 Nowicka Ilona  

 

W okręgu wyborczym nr 6 w Lisewie z 4 kandydatów na radnych wybranych zostało 2:  

 Podlewski Mieczysław  

 Szablewski Kazimierz  

 

Następnie wręczył radny zaświadczenia o wyborze na radnego składając gratulacje, życząc 

dobrej i owocnej współpracy. 

 

Ad. 5 

Dalszą częścią obrad sesji było złożenia ślubowania przez radnych. 

Najmłodszy wiekiem radny p. Marek Kruszczak odczytał rotę ślubowania, po czym 

wyczytani w kolejności alfabetycznej radni, po podniesieniu prawej ręki wypowiadali słowo 

„ślubuję” ,  dopowiadając „tak mi dopomóż Bóg”.  

 

Ad. 6. 

Przed przystąpieniem do wyboru przewodniczącego Rady p. Kazimierz Szablewski 

poinformował, że Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.  

Tajny tryb głosowania wymaga powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi 

głosowanie. 

Poinformował również, że osoba kandydująca na przewodniczącego rady nie może być 

członkiem w/w komisji. 

W celu przeprowadzenia tajnego głosowania przystąpiono do wyboru  komisji skrutacyjnej.  

Do pracy w komisji zgłoszono:  

Radna Elżbieta Kłossowska zgłosiła kandydaturę p. Elżbiety Ratajczyk 

Radna Elżbieta Ratajczyk zgłosiła kandydaturę p. Marka Kruszczaka  

Radny Lechosław Sulkowski zgłosił kandydaturę p. Henryka Pyrzyka 

Radny Andrzej Łyskawa zgłosił kandydaturę p. Marka Kamińskiego 



Radny Henryk Pyrzyk nie wyraził zgody na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej, 

natomiast radni: Elżbieta Ratajczyk, Marek Kruszczak i Marek Kamiński wyrazili zgodę.  

 

Rada Miejska powołała jednogłośnie („za” - 15) Komisję Skrutacyjną w/w składzie. 

Przewodniczącą Komisji została Elżbieta Ratajczyk. 

  

Następnie zgłaszano kandydatów na przewodniczącego rady.  

Radny Marek Wardeński zgłosił kandydaturę p. Elżbiety Kłossowskiej  

Stwierdził, że p. Elżbieta Kłossowska sprawowała przez 1,5 roku funkcję przewodniczącej 

Rady Miejskiej ostatniej kadencji.  

Jako prezes Fundacji współpracowała ze związkiem Emerytów i Rencistów, młodzieżą. Jest 

kobietą bardzo aktywną, matką 2 dzieci, nauczycielem.  

W ostatnich wyborach otrzymała największą liczbę głosów, bo 434 w obwodzie nr 2 i w 

całym mieście.  

Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że to nie prawda, bo najwięcej głosów otrzymał p. 

Mieczysław Podlewski. Należy obliczyć procentowo do liczby wyborców.  

Marek Wardeński, radny – ale najwięcej głosów otrzymała w obwodzie nr 2.  

Alicja Płoszewska, radca – procentowo liczbę zdobytych głosów oblicza się w stosunku do 

ogółu liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania w całej gminie, a nie w 

poszczególnych obwodach.  

Radna Elżbieta Kłossowska wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady.  

Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń lista kandydatów została zamknięta.  

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Elżbieta Ratajczyk przedstawiła regulamin 

tajnego głosowania dla wyboru przewodniczącego Rady, który przez Radę zostały przyjęty 

jednogłośnie („za”- 15). Regulamin stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, po czym radna Elżbieta Ratajczyk 

odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania, informując, że przewodniczącą została 

p. Elżbieta Kłossowska  („za” –10, przeciw – 4, wstrzymujących –0, głosów nieważnych – 1).  

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.  

 

Kazimierz Szablewski, radny odczytał uchwałę Nr I/1/10 Rady Miejskiej o wyborze 

Przewodniczącego Rady. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Elżbieta Kłossowska podziękowała za wybór. Powiedziała, że postara się godnie 

reprezentować wszystkich radnych.  

 

Ad. 7. 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że art. 19 ustęp 1 ustawy  

o samorządzie gminnym mówi o wyborze 1-3 zastępców. Zaproponowała wybór 2 zastępców 

przewodniczącego Rady.  

„Za” wyborem 2 zastępców przewodniczącego Rady głosowało 15 radnych.  

Za zgodą Rady („za” – 15) przystąpiono najpierw do zgłaszania kandydatów na 

wiceprzewodniczących Rady:  

 

Radna Hanna Skrzydlewska zgłosiła radnego Marka Wardeńskiego  

Radny Lechosław Sulkowski zgłosił radną Ilonę Nowicką. 

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczących Rady.  

Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń lista kandydatów została zamknięta.  



Następnie Rada jednogłośnie wypowiedziała się za powołaniem Komisji Skrutacyjnej  

w tym samum składzie, co wcześniej tj. Elżbieta Ratajczyk Marek Kruszczak i Marek 

Kamiński.  

 

Elżbieta Ratajczyk, radna odczytała regulamin w sprawie tajnego głosowania dla wyboru 

wiceprzewodniczących Rady, który Rada przyjęła jednogłośnie. Regulamin stanowi  

załącznik do protokołu 

 

Po przeprowadzeniu głosowania radna Elżbieta Ratajczyk odczytała protokół Komisji 

Skrutacyjnej z głosowania informując, że wiceprzewodniczącym Rady zostali: 

radna  Ilona Nowicka („za” –11, przeciw – 4, wstrzymujących – 0, głosów nieważnych – 0), 

radny Marek Wardeński („za” –9, przeciw – 5, wstrzymujących – 1, głosów nieważnych – 0), 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.  

 

Elżbieta Kłossowska odczytała uchwałę o wyborze Wiceprzewodniczących Rady.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad.8.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Henryk Pyrzyk, radny – w imieniu wszystkich radnych, którzy pod koniec ubiegłej kadencji  

szukali pieniędzy w budżecie gminy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Pietrzyków 

podziękował przede wszystkim p. Tomaszewskiemu za to, że nie zostali zaproszeni na 

uroczystość z okazji poświęcenia w/w samochodu.  

Gdy chodziło o pieniądze na samochód, to p. Tomaszewski wiedział do kogo się zwrócić. 

To radni przyznali dofinansowanie z budżetu gminy i powinni zostać zaproszeni. Zostali 

natomiast zaproszeni przedstawiciele powiatu. Czy powiat też finansowo wsparł zakup tego 

samochodu? 

Andrzej Łyskawa, radny – w poprzedniej kadencji była mowa, że budowa przedszkola 

rozpocznie się w 2010 r., a ze sprawozdania Burmistrza wynika, że budowa jest przesunięta 

na 2012r. Zapytał czym jest to podyktowane i poprosił o uzasadnienie tej zmiany.  

Mieczysław Podlewski, radny zapytał, jaką kwotę wpłacił do dnia dzisiejszego były 

inkasenta z tytułu należności za wodę?  

 

Ad. 9.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poprosiła o przekazanie radnym projektu 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok oraz Statut Gminy i Miasta Pyzdry wraz  

z ustawą o samorządzie gminnym.  

 

Krzysztof Strużyński, burmistrz ustosunkował się do zapytania radnego Łyskawy.  

Rozpoczęcie budowy przedszkola przesunięte jest z uwagi na obecną sytuację finansową 

gminy, ale przede wszystkim dlatego, że od roku 2012 obowiązkiem szkolnym objęte zostaną 

5 i 6 latkowie. W związku z tym coraz częściej pewne gremia mówią o tym, że będą 

dofinansowania do przedszkoli.  

Niedługo też odbędą się wybory parlamentarne, które mogą się przyczynić do tego, że taki 

program wspomagający finansowo gminy zostanie uruchomiony 

Do tej pory nie było możliwości pozyskania dofinansowania na budowę przedszkola. 

Przedszkola są zadaniem własnym gminy i gminy same muszą sobie radzić.  



Skoro 5 i 6 latkowie będą podlegali obowiązkowi szkolnemu w całym kraju, to należy sądzić, 

że gminy będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie.  

 

Ad.10. 
Przemysław Dębski, sekretarz – pogratulował wszystkim: tym co zostali wybrani  

w wyborach dnia 21 listopada br. i tym co zostali wybrani na dzisiejszej sesji.  

Poinformował, że:  

1)  

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów 

przedkłada organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, 

sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych komitetu. W przypadku gdy komitet nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, 

pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego może złożyć właściwemu komisarzowi 

wyborczemu stosowne oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe. Druki można 

otrzymać w biurze Rady. 

2) 

Istnieje możliwość przesyłania zawiadomień i materiałów na sesję drogą emailową. Osoby 

wyrażające zgodę na ten rodzaj powiadamiania są proszone o wpisanie się na przygotowaną 

listę.  

3)  

Prośba do radnych, sołtysów, aby po sesji jeszcze pozostali, ponieważ zostaną rozdane 

zaproszenia na następną sesję, która odbędzie się 6 grudnia br., na której odbędzie się min. 

ślubowanie burmistrza. Poinformował, że interpretacje Państwowej Komisji Wyborczej 

odnośnie zwołania sesji, na której burmistrzowie i wójtowie składają ślubowanie zmieniały 

się.  

Dnia 29 listopada br. w Monitorze Polskim został ogłoszony komunikat na temat wyników 

wyborów, które odbyły się 21 listopada br. W związku z powyższym burmistrzowie, 

wójtowie i prezydenci wybrani w I turze wyborów muszą złożyć ślubowanie w ciągu siedmiu 

dni od ogłoszenia tego komunikatu, czyli do 6 grudnia br.  

Była też jasna interpretacja, że ślubowania burmistrza nie można łączyć z pierwszą sesją, na 

której radni składają ślubowanie. 

Grzegorz Ławniczak, radny zwrócił uwagę, aby wszystkie drogi gminne były odśnieżane.  

Mieszkanka wsi Kruszyny  

W związku z tym, że jest to pierwsza sesja po wyborach pogratulowała wyboru nowym 

radnym.  

W imieniu mieszkańców wsi Kruszyny zwróciła się o szczególne zainteresowanie się 

wnioskiem mieszkańców sołectwa Kruszyny. Wniosek dotyczy budowy dróg asfaltowych w 

sołectwie. Mieszkańcy sołectwa Kruszyny są mieszkańcami gminy Pyzdry, ale żyją w 

najtrudniejszych warunkach. Z roku na rok drogi są coraz gorsze, a obecnie są tragiczne. 

Drogi są bardzo potrzebne, bo poruszają się nimi autobusy szkolne, pojazdy osobowe, 

pojazdy dostawcze, samochody odbierające od rolników mleko. Zły stan dróg stanowi 

problem z odbiorem śmieci, dostarczaniem poczty, czy dojazdem służby zdrowia, straży, 

policji. Mieszkańcy mają problemy z dojazdem na pola, do pracy.  

Ponadto poinformowała, że fundusz sołecki sołectwa Kruszyny zostanie przeznaczony na 

drogę. Ale wiadomo, że te środki są niewystarczające.  

Zwróciła się o pomoc w zakresie dofinansowania budowy dróg z budżetu gminnego  

i środków unijnych oraz o ujęcie tego zadania w budżecie gminy na 2011 r. Realizacja 

wniosku przyczyniłaby się do dobrej komunikacji mieszkańców i rozwoju sołectwa.  

Zły stan dróg pokazała zebranym na zdjęciach.  

Halina Polińska, mieszkanka sołectwa Kruszyny  



Poinformowała, że w miesiącu wrześniu nie był jeszcze budowany wodociąg, a stan dróg był 

zły, ponieważ drogi były już podtapiane.  

Pod koniec września br. sołectwo wystąpiło z wnioskiem do Rady Miejskiej, do Burmistrza  

o wybudowanie dróg asfaltowych. Należy wybudować drogi asfaltowe, a nie z kamienia, 

ponieważ przy dużych opadach deszczu, czy przy wysokim poziomie wody w rzece i tak  

drogi nie będą przejezdne.  

Ostatnio gmina udzieliła doraźnej pomocy i mieszkańcy mają nadzieję, że pomoc nadal 

będzie udzielana.  

Obecnie sytuacja jest bardzo trudna. Mieszkańcy nie mogą wyjechać z posesji. Świetlica 

wiejska jest zalewana. Także na remont świetlicy sołectwo złożyło wniosek do budżetu na 

2011r. Do tej pory radni w planach inwestycyjnych nie uwzględniali m. Kruszyny.   

Sołectwo Kruszyny to piękny i ciekawy teren, w którym mieszkają ludzie, wsie się rozwijają, 

tworzą się nowe firmy.  

Mieszkańcy Kruszyn chcą też tak żyć jak mieszkańcy pozostałej część gminy. Ale tak nie 

jest. Dlatego nie cieszą się tym, że w Pyzdrach będzie promenada, bo sami czasem nie mogą 

nawet przejść drogą nie mówią o tym, że nie mogą przejechać.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że wielką sprawą jest to, że 

mieszkańcy mają już doprowadzony wodociąg. Zapewne realizacja tej inwestycji przy 

występowaniu dużych opadów deszczu też w pewnym stopniu przyczyniła się do pogorszenia 

stanu nawierzchni dróg, a wysoki poziom wód nie sprzyja osuszaniu dróg.  

Uwagi przekazane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny będą brane pod uwagę przy 

omawianiu przedstawionego problemu na posiedzeniach Komisji, na których radni będą 

dyskutować jak pomoc mieszkańcom w zaistniałej sytuacji.  

Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że pilniejsze jest wykonanie drogi w m. Kruszyny 

niż ścieżki do Borzykowa, bo nie wiadomo, czy tą ścieżką będzie miał kto jeździć, a w m. 

Kruszyny ludzie nie mogą przejechać nawet ciągnikami.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że są różne źródła dofinansowania.  

A wniosek p. Podlewskiego jest zasadny. Zapewne radni na posiedzeniach Komisji będą 

dyskutować jak pomóc mieszkańcom.  

Jan Szymański, mieszkaniec m. Kruszyny 

Stwierdził, że istnieje pilna potrzeba przywiezienia niezwłocznie gruzu na odcinek drogi od 

strony Rudy Komorskiej w stronę świetlicy wiejskiej, bo są duże dziury.  

Wykonawca wodociągu uszkodził mostek, następnie go zasypał, a woda rozmywa drogę.  

Poinformował, że jest dostawcą mleka. Samochód odbierający mleko nie może dojechać do 

gospodarstwa, a rolnikowi nie wolno dowozić w konwiach mleka do miejsca, do którego 

samochód może dojechać. Obecnie jest w sytuacji bez wyjścia.  

Andrzej Łyskawa, radny – skoro wykonawca wodociągu uszkodził mostek, to gdzie był 

inspektor nadzoru? 

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego  

Mostek pod drogą został wybudowany na dziko, nie ma go w dokumentacji.  

Droga, na którą był wożony gruz jest niżej niż grunt i woda samoczynnie przelewa się przez 

drogę. Wykonawca wodociągu dostarczy 10 tirów żużla. Sołtys wskaże miejsca. Ale trzeba 

poczekać, aż będzie można wjechać.  

Doraźnie została już udzielona pomoc: wykonawca wodociągu dostarczył  6 transportów, z 

których 4 transporty zostały skierowane w stronę posesji  p. Balickiej, p. Bartczaka i 2 na 

drogę w stronę posesji p. Szymańskiego.   

Marek Wadeński, radny – wykonawca przejmuje plac budowy i to co zastanie, musi 

przekazać. Skoro był mostek, to czemuś on służył. Skoro mostek został uszkodzony, to 

wykonawca wodociągu musi go naprawić.  



Bardzo dobrze, że wykonawca wodociągu zobowiązał się do przywiezienia gruzu. Na pewno 

bardzo się przyda na utwardzenie dróg.  

Obecny rok jest bardzo trudny. Nadmiar wody dotknął całą Polskę, nie tylko Kruszyny.  

Dlatego mieszkańcy Kruszyn powinni być wyrozumiali, a pomoc powinna zostać tym 

mieszkańcom udzielona, ale na pewno nie od razu w postaci wybudowania nowych dróg 

asfaltowych.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego  

Wykonawca zobowiązał się, że mostek naprawi, ale najpierw musi zejść woda.  

Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość   

Ostatnio natura pokazała, co potrafi, a my jakimi jesteśmy gospodarzami terenu. Kiedyś w 

całej gminie były rowy odwadniające. Większość rolników pamięta je. A dzisiaj rowów już 

nie ma, bo zostały zasypane, zaorane, zamulone i w związku z tym występuje duży problem 

związany z podtapianiem terenu. Dlatego pilną potrzebą jest stworzenie na terenie gminy 

spółki wodnej, pozyskanie pieniędzy i przystąpienie do udrażniania rowów, by mogły 

spełniać swoje zadanie. Czasem wystarczy małe pogłębienie rowu, a nadmiar wody zaczyna 

spływać z pól czy łąk. Warto byłoby co roku w miarę możliwości jakiś rów udrożnić.  

Najlepiej można by to rozwiązać w ramach gminy, albo jeszcze większego terenu.  

Także należałoby spowodować, aby opłaty na spółkę wodną ponosili wszyscy rolnicy czy 

właściciele gruntu, a nie tylko ci, których grunt przylega do rowu.  

Jest to temat na najbliższe zebrania wiejskie.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska – okres zimy, to czas na opracowanie strategii 

działania, a wiosną można przystąpić do realizacji.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga  

Rów istniał we Wrąbczynkowskich Holendrach, a obecnie prawie go już nie ma.  

Drugą ważną kwestią jest obecny stan wału przeciwpowodziowego. Wał jest dziurawy i woda 

przez niego przecieka na drugą stronę.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że 17 listopada br. zostało wysłane pismo 

do Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu  

o odbudowę cieku Flisa w Pyzdrach. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Obecnie pilnym tematem jest sprawa mieszkańców sołectwa Kruszyny. Będą czynione 

starania w Urzędzie Wojewódzkim o pozyskanie pomocy.   

A gmina postara się przede wszystkim przywrócić drogi do przejezdności.  

Może radni obecnej kadencji dokonają objazdu gminy celem zapoznania się ze stanem dróg.    

Na pewno będzie trzeba poczynić pewne zmiany w planach inwestycyjnych w zakresie 

budowy dróg na rzecz melioracji, budowy dróg w m Kruszyny.   

W sołectwie Kruszyny był budowany wodociąg, rok 2010 był uciążliwy z uwagi na bardzo 

duże opady deszczu, To spowodowało, że wykonawca wodociągu nie mógł zagęścić 

istniejących dróg. Droga od strony Rudy Komorskiej musi być wywyższona i wykonany 

solidny przepust, by był dobry przepływ wody.    
Dodał, że w okresie zimy będą się odbywały zebrania wiejskie dotyczące wyboru sołtysów, 

na których także należałoby poruszyć temat tworzenia spółki wodnej.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrześni p. Lisiecka 

przygotowuje wzorcowy statut spółki wodnej.  

Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska  

Pogratulował wyboru nowym radnym, Przewodniczącej Rady Miejskiej i 

Wiceprzewodniczącym. 

Liczy na lepszą współpracę z Zarządem Sołtysów, z sołtysami. Ma nadzieję, że sołtysom 

poprawi się uposażenie, szczególnie tym, z większych sołectw.   

W zakresie spółek wodnych, to należy wspólnie działać, powołać je i przystąpić do 

udrażniania rowów.  



Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że w budżecie Wojewody na rok 2009 pozostał 

niewykorzystany 1 mln zł przeznaczony na melioracje.  

Wojciech Tomaszewski – prezes OSP Pietrzyków  

Stwierdził, że starania jakie czynił, nie robił dla siebie, ale dla ogółu, dla ratowania życia.  

Radni ubiegłej kadencji wiedzą, jak się ubiegał o te środki. Dania 30 września br. na sesji 

podziękował wszystkim radnym, gdy przyznano jednostce OSP Pietrzyków brakującą kwotę 

20.000 zł. Ale z uwagi na to, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy nie została 

podjęta, jednostka musiała brakującej kwoty poszukać gdzie indziej. Otrzymała ją z Zarządu 

Wojewódzkiego.  

Wcześniej Rada Miejska w Pyzdrach na zakup samochodu strażackiego przyznała 50.000 zł. 

Dodał, że na samochód strażacy z OSP Pietrzyków przekazali 30.000 zł. Zapewne trudno 

byłoby poszukać drugiej takiej jednostki OSP, z której strażacy w jednym roku tyle 

przekazaliby własnych pieniędzy.  

Zakupiony samochód będzie służył wszystkim, a na jego poświęceniu wszyscy być nie mogli.  

Zarząd OSP te kwestie rozważał. Poświęcenie było po zakończeniu kadencji.  

Henryk Pyrzyk, radny – niech p. Tomaszewski powie, że to Burmistrz nie kazał zaprosić 

radnych na poświęcenie samochodu.  

Wojciech Tomaszewski – prezes OSP Pietrzyków  

Tak nie może być, żeby taki przytyk dawano niepotrzebnie. Dodał, że 30 września br. 

podziękował już radnym za przyznanie brakującej kwoty, której jednak jednostka OSP nie 

otrzymała.  

Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia  

Pan Burmistrz w sprawozdaniu powiedział, że wieś Kruszyny jest wodociagowana jako 

ostatnia. A to nie prawda, bo pozostał jeszcze Białobrzeg Ratajski.  

Ponadto stwierdził, że kandydat do rady powiatu przyjechał kiedyś do Zapowiedni i 

powiedział mieszkańcom, że wykona dalszy odcinek drogi asfaltowej.  

Czy ten kandydat znał swoje kompetencje jako przyszłego radnego powiatowego? Pewnie nie 

do końca, bo rada powiatu ma inne zadania do wykonania niż rada gminy, bo np. drogi 

powiatowe, szkoły ponadgimnazjalne. Był to p. Dreżewski.   

Roman Dreżewski, kandydujący do rady powiatu  

Kandydując do Rady Powiatu dokładnie zapoznał się z jej kompetencjami.  

Nie bardzo rozumiał, o co p. Janiakowi chodziło, bo z nim nie rozmawiał. Rozmawiał 

natomiast z mieszkańcami Zapowiedni na temat dróg, ale w tej miejscowości są zarówno 

drogi gminne jak i powiatowa. 

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk   
Mieszkańcy Kruszyn wnioskują o wybudowanie dróg. Popiera ich starania.  

Pan Podlewski powiedział, że trzeba je wykonać.  

Ale przecież ta droga mogła zostać wybudowana już wcześniej. Ale nie, bo najpierw musiała 

być wykonana w Rudzie Komorskiej, Ksawerowie.   

Mieczysław Podlewski, radny zadał pytanie, co jest pierwsze droga w m. Kruszyny, czy 

ścieżka rowerowa w Pyzdrach? 

Kazimierz Pawlak, sołtys sołectwa Białobrzeg 

Poinformował, że nie z każdej wsi są radni. Dlatego zwrócił się do radnych z prośbą, aby 

dbali też o te wioski, z których nie ma radnego. Ostatnio było tak, że w miejscowości, w 

której był radny działania były widoczne.  

 

Ad. 11 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
35 

zamknęła pierwszą sesję Rady Miejskiej. 



Ponadto poinformowała, że po sesji zostaną wydane zaproszenia i materiały na następną 

sesję, która odbędzie się 6 grudnia 2010r.  

 

 

 

Protokółowała:                                                      Przewodniczący Rady  

/-/Alina Banaszak                                                  /-/ Elżbieta Kłosswska      

....................................... 

 


