
 
Protokół Nr XIII/2012 

sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 26 kwietnia 2012 roku 

 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XIII 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 zmian w budżecie.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych  

w Ciemierowie – Kolonii. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości 

Ciemierów  na lata 2010 – 2017”. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kruszyny na 

lata 2012 – 2019”.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu 
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską 
Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Gminy i Miasta Pyzdry jako 
Partnera Projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 
12.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
14. Zakończenie sesji.  
 
Dodała, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który jest 
proponowany do wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał 
telefoniczną informację z Urzędu Wojewódzkiego o potrzebie naniesienia zmiany  
w uchwale Nr XI/104/2012 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, która była podjęta na poprzedniej 
sesji. Zmiana dotyczy ostatniego punktu uchwały. W podjętej uchwale jest zapis w § 11 
ust. 2 „Środki finansowe na realizację niniejszego programu określa odrębna uchwała 
Rady Miejskiej w Pyzdrach”, a zdaniem organu nadzorczego kwota, jaka jest 
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przeznaczona na realizację programu powinna być zapisana w uchwale, pomimo, że jest 
zapisana w budżecie.  
Przy tej okazji proponuje się dokonać zmiany w zapisie § 7 ust. 1  

Obecnie jest zapis:  
1. Usypianie ślepych miotów może być wykonywane wyłącznie przez lekarza 

weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt,  
a powinno być:  

1. Usypianie ślepych miotów może być wykonywane wyłącznie przez lekarza 
weterynarii.  

 
„Za” wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu 6a) w sprawie podjęcia uchwały  
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt głosowało 14 radnych, nieobecny -1.  
 
Porządek obrad sesji po zmianach został przyjęty w następującym brzmieniu („za” – 14, 
nieobecny - 1): 
 

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 zmian w budżecie.  
6a) Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych  

w Ciemierowie – Kolonii. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości 

Ciemierów  na lata 2010 – 2017”. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kruszyny na 

lata 2012 – 2019”.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu 
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską 
Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Gminy i Miasta Pyzdry jako 
Partnera Projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

11. Zapytania i wolne wnioski. 
12.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
14. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
  
Andrzej Łyskawa, radny przypomniał, że na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę  
o użyczeniu części budynku szkolnego w Pietrzykowie Stowarzyszeniu.  
Na następny dzień po sesji odbyło się spotkanie w szkole z przedstawicielami Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (obecnie użytkuje część budynku szkolnego) 
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Stowarzyszenia, urzędu, szkoły. Wiele rzeczy udało się ustalić, pozostały tylko szczegóły. 
Ale do dnia dzisiejszego umowa użyczenia nie została jeszcze podpisana.  Urząd do umowy 
wprowadził dodatkowe zapisy, których Stowarzyszenie nie może przyjąć:  
- wypowiedzenie może nastąpić w ciągu 3 miesięcy, a przecież rok szkolny trwa 10 miesięcy, 
- w przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów umowa może być rozwiązana natychmiast,  
- sprawa ogrzewania.  
Dodał, że co jakiś czas dopisywane są kolejne zapisy, by wydłużać załatwienie sprawy  
w czasie. Zatem sprawa użyczenia stoi w miejscu. Występuje piętrzenie trudności.  
Jest to przykład działania władzy, które ma zniechęcić społeczeństwo do działalności 
społecznej, gasi inicjatywy oddolne. Cały czas są rzucanie Stowarzyszeniu kłody pod nogi.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że przy wynajmie pomieszczeń należy na 
samym początku ustalić wszystkie, najdrobniejsze szczegóły.  
Przypomniał, że Stowarzyszenie na początku chciało dokonać rozdzielenia ogrzewania 
budynku. Wtedy najłatwiej byłoby rozliczać koszty. Jednak ostatecznie rozdzielenie nie było 
możliwe.  
W notatce było zapisane, że wspólnie będzie ustalona sprawa palacza i wszyscy 
zainteresowani będą partycypować w kosztach według zajmowanej powierzchni.  
Ostatnio Stowarzyszenie chciało przejąć na siebie ogrzewanie całego budynku i obciążać 
Środowiskowy Dom Samopomocy i lokatorów mieszkań..  
Zapis dotyczący trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia zostanie wycofany z umowy,  
a wypowiedzenie będzie z końcem roku szkolnego.  
Dodał, że Stowarzyszenie napisało pismo, w którym proszą o szybkie wprowadzenie zmian  
w projekcie umowy oraz ustalenie terminu podpisania jej pomiędzy stronami, a nie 
uzgodnienie proponowanych zmian będzie skutkowało wynajęciem kancelarii prawnej do 
reprezentowania interesów Stowarzyszenia.  
Niezależnie czy Stowarzyszenie wynajmie kancelarię prawną czy nie, to szczegóły wynajmu 
muszą być ustalone i zapisane w umowie, żeby później nie było nieporozumień.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że wyszła propozycja wynajęcia prawnika, ponieważ 
Stowarzyszenie jest zbywane, sprawa wynajęcia bardzo się przeciąga.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że szczegóły powinny ustalać 
zainteresowane strony, a na sesji nie można dyskutować bez przedstawicieli Stowarzyszenia.  
Grzegorz Ławniczak, radny zwrócił się do Burmistrza, by odnowił ślubowanie, bo Pan 
Burmistrz zapomniał, kto jest dla kogo. Czy społeczeństwo jest dla Burmistrza, czy Burmistrz 
jest dla społeczeństwa.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że z wypowiedzi radnego Łyskawy kreuje się 
wizerunek urzędu jako hamulcowego.  
Poinformował, że projekt umowy najmu został przesłany do Stowarzyszenia 4 kwietnia br. 
Dnia 19 kwietnia wpłynął do urzędu projekt umowy z uwagami Stowarzyszenia. A dnia 20 
kwietnia urząd odniósł się do uwag Stowarzyszenia. Wobec powyższego trudno oskarżać 
urząd o sztuczne wstrzymywanie sprawy.  
A to, że na pewne sprawy każda z zainteresowanych stron ma swój pogląd, to normalne,  
a w umowie użyczenia trzeba wypracować najlepsze rozwiązania.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że szukane są oszczędności i szkoła w Pietrzykowie 
została zlikwidowana. Z tego wynika, że na dzieciach chce się zarobić pieniądze. Sądzi tak, 
bo umowy użyczenia budynku nie jest jeszcze podpisana, a jak nie ma umowy sprawa 
prowadzenia szkoły w Pietrzykowie przez Stowarzyszenie stoi w martwym punkcie. 
Lechosław Sulkowski, radny zaproponował, aby każdy najemca miał swoje ogrzewanie, to 
wtedy nie będzie żadnych problemów.  
Anna Szklarkowska, sołtys sołectwa Ksawerów stwierdziła, że teraz wszyscy liczą się ze 
Środowiskowym Domem Samopomocy, a szkoła już nikogo nie obchodzi. 
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W styczniu była mowa, że będzie bezpłatne użyczenie budynku szkolnego Stowarzyszeniu,  
a teraz są przedstawiane inne warunki wynajmu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że obecnie gmina nie może dokonywać 
bezpłatnego użyczania. Musi być naliczona chociaż symboliczna kwota, aby można było 
odprowadzać podatek VAT.  
Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała wszystkie dotychczasowe bezpłatne 
uchwały dotyczące użyczenia.  
Dodał, że jest podjęta uchwala o wynajmie Stowarzyszeniu szkoły w Pietrzykowie  
i Stowarzyszenie może dalej działać.  
W trakcie trzeba także ostatecznie ustalić warunku wynajmu.  
Przypomniał, że niedawno gmina musiała wypłacić odszkodowanie dla byłego ucznia  
z Gimnazjum w Pyzdrach. Wtedy była mowa, że za to jest winny Burmistrz, bo źle była 
spisana polisa. Polisa ubezpieczeniowa była, załatwiają ją rodzice, nauczyciele i dyrektor 
szkoły. Była podpisana taka polisa, z której poszkodowany otrzymał 1.800 zł. 
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Marek Kami ński radny zapytał jak się przedstawia sprawa otwarcia gabinetu 
ginekologicznego w Pyzdrach?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że nie ma już możliwości złożenia odwołania 
od konkursów, które zostały już rozstrzygnięte. Jedynie, gdy Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia pozostaną środki finansowe, to może zostać rozpisany konkurs tylko na świadczenie 
usług dla gminy Pyzdry. O tym, czy konkurs zostanie rozpisany czy nie zadecyduje NFZ. 
dopiero pod koniec kwietnia br.  
Zatem jest jeszcze szansa, aby usługi ginekologiczne były świadczone w Pyzdrach.   
Henryk Pyrzyk, radny poprosił o odczytanie treści pisma, jakie złożył do biura Rady 
Proboszcz Parafii Pyzdry.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska odczytała w/ w pismo.  
Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 5.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał Burmistrza, jak daleko posunięte są prace dotyczące 
budowy drogi Pietrzyków – Kolonia? 
Mieczysław Podlewski, radny wnioskował, aby na przystanku autobusowym w Rudzie 
Komorskiej, w którym oczekują dzieci na autobus należy wyłożyć kostką polzbrukową, bo 
jak pada deszcz, dzieci stoją w wodzie.   
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, kiedy rozpocznie się rozbudowa przedszkola? 
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że w sprawie naprawy linii telefonicznej w m. 
Rataje nic nie zostało zrobione.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że dokonano zgłoszenia awarii.  
Tomasz Gauza, sołtys sołectwa Wrąbczynek – w planie odnowy miejscowości Kruszyny, 
który będzie dzisiaj zatwierdzany jest zapis dotyczący remontu kapliczki przydrożnej. 
Zapytał, czy remont będzie wykonywany tylko ze środków gminnych, czy będą czynione 
starania o środki z zewnątrz? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że w planach odnowy miejscowości są 
zapisane zadania, które mieszkańcy chcieliby, aby zostały wykonane. Ale najważniejsze są te 
inwestycje, które są ujęte w harmonogramie wdrażania planu i zarządzanie. W przypadku 
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planu odnowy miejscowości Kruszyny chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych na 
budowę placu zabaw. Kapliczka nie będzie remontowana.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czym uzasadnione jest wycofanie z projektu uchwały 
kwoty 8.000 zł planowanej na budowę przystanku z rudy żelaza w Górnych Grądach? 
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że taki był wniosek Komisji.  
Przystanek byłby realizowany jako inwestycja gminna, a inwestycje są finansowane  
z kredytu. Dlatego też skoro nie ma dofinansowania dla gminnych jednostek np. dla szkół, to 
dlaczego środki kredytowe przeznaczać na budowę przystanku i inwestycję tę przekazać 
organizacji pozarządowej „Echu Pyzdr”.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głosami „za”, przy 4 „przeciw” podjęła 
Uchwałę Nr XIII/107/2012 w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. 6a).  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XIII/108/2012 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości rolnych położonych w Ciemierowie – Kolonii. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XIII/109/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ciemierowie – 
Kolonii. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian 
„Planu odnowy miejscowości Ciemierów  na lata 2010 – 2017”. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XIII/110/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Ciemierów na 
lata 2010 – 2017”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska o godzinie 15 05 zarządziła 15 minutowa przerwę.  
 
Ad. 9.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu 
odnowy miejscowości Kruszyny na lata 2010 – 2019”. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XIII/111/2012 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kruszyny na lata 
2010 – 2019”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja 
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez 
Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Gminy i Miasta Pyzdry 
jako Partnera Projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” przy 3 „przeciw” podjęła Uchwałę 
Nr XIII/112/2012 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na 
realizację zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka 
Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera 
Projektu oraz Gminy i Miasta Pyzdry jako Partnera Projektu, do współfinansowania  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Henryk Pyrzyk, radny  poprosił o przybliżenie tematu, ponieważ nie wie, o co chodzi. 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska stwierdziła, że temat był omówiony na 
posiedzeniach Komisji, a radny Pyrzyk w posiedzeniu uczestniczył. Zatem dziwne jest, że  
p. Pyrzyk nic na w/w temat nie wie.  
 
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
jest jakby przybudówką urzędu marszałkowskiego, jeśli chodzi o kwestie turystyczne  
i promocji województwa.  
Organizacja ta wraz z urzędem marszałkowskim od wielu lat realizuje projekt „Wielka pętla 
Wielkopolski”, który dotyczy otoczenia wielkopolski drogą wodną.  
Dzięki projektowi, który organizuje urząd marszałkowski, powstała przystań w Pyzdrach.  
Projekty indykatywne, to projekty, które nie podlegają ocenie konkursowej i zostają od razu 
wpisane na listę do dofinansowania. Urząd marszałkowski doszedł do wniosku, że znaczenie 
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tych projektów do regionu, jakim jest wielkopolska jest na tyle małoistotne, że zostały 
wyłączone z procedury konkursowej.  
Projekt został tak skonstruowany, że wszystkie gminy, które leżą w obrębie województwa 
wielkopolskiego wzdłuż biegu rzeki Warty są ujęte jako partnerzy w tym projekcie.  
Do gminy Pyzdry wystąpiono z  propozycją przystąpienia do projektu. Obowiązku nie ma.  
W momencie, kiedy gmina Pyzdry zabezpiecza w budżecie na 2013r. kwotę 15.000 zł jako 
wkład własny wtedy będzie mogła skorzystać z produktów promocyjnych, które w ramach 
tego projektu zostaną przygotowane np. foldery, film promocyjny, organizacja imprez.   
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, z jakich środków będzie pochodziła kwota 15.000zł? 
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że zadania promocyjne są zaliczane do 
wydatków bieżących, na które kredyt nie jest zaciągany, natomiast na wydatki inwestycyjne 
kredyt jest zaciągany. Czyli w/w kwota zostanie sfinansowana w oparciu o wypracowane 
dochody gminy, a nie o kredyt. 
 
Ad. 11.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, dlaczego w tym samym czasie odbywają się sesje 
Rady Miejskiej w Pyzdrach i Rady Powiatu we Wrześni?  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska potwierdziła, że ostatnio dwukrotnie sesje  
w Pyzdrach i we Wrześni odbywają się w jednym terminie. Na przyszłość będą czynione 
starania, aby sesje w Pyzdrach odbywały się w innych dniach niż sesje we Wrześni.   
 
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość zapytał, czy już wiadomo, kiedy będzie wyrok 
sądu odnośnie granicy drogi w m. Modlica? 
Ponadto zapytał, czy dzierżawca może wycinać drzewa rosnące na dzierżawionym gruncie, 
przed sprzedażą gruntu? 
O której godzinie są przewidziane dożynki parafialno – powiatowe? By nie okazało się, że 
uroczystości są przewidziane w godzinach, w których rolnicy muszą pojechać do swoich 
gospodarstw by dokonać wieczornych czynności przy zwierzętach.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że od jakiegoś już czasu dożynki nie są organizowane dla 
rolników, ale dla urzędników.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że dożynki rozpoczną się mszą św.  
o godzinie 15. Jeżeli będzie pogoda dożynki odbędą się na stadionie zawarciańskim, a w razie 
niepogody msza odbyłaby się w kościele farnym, a występy w hali. Ma wystąpić 
prawdopodobnie Urszula.  
Gmina Pyzdry chciałaby, aby w dożynkach brały udział przede wszystkim zespoły ludowe, 
folklorystyczne, by nie było zbyt dużych kosztów. Jednak Starosta stoi na stanowisku, że bez   
sławnego zespołu, na dożynki nie przyjedzie zbyt wielu ludzi. Musi być taki zespół czy 
wykonawca, który przyciągnie za sobą rzesze ludzi.  
Dożynki powinny być dla rolników i tak trzeba je zorganizować, żeby byli zadowoleni przede 
wszystkim rolnicy.  
W tym samym terminie odbywać się będą dożynki powiatowe w Zagórowie.  
W sprawie drogi w m. Modlica gmina oczekuje na powiadomienie przez sąd o wyroku.  
Sprawa ta nabrała bardzo wolnego tempa. Miał zostać powołany kolejny biegły geodeta do tej 
sprawy, ale geodeci niechętnie chcą się tym tematem zająć, ponieważ sprawa jest bardzo 
trudna, ponieważ dla m. Modlica nie ma podkładów geodezyjnych. Jak nie będzie ugody, to 
ta sprawa może się bardzo długo jeszcze toczyć. 
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Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia 
Poinformował, że zapoznał się dwoma protokołami Komisji dotyczącymi projektu budżetu.   
Wynika z nich, że głos zajmuje tylko 4 radnych – p. Wardeński, p. Skrzydlewska,  
p. Łyskawa, p. Ratajczyk. Wypowiedź jest też zapisana przewodniczącej rady.  
Pozostali radni, albo nie zabierają głosu, albo ich wypowiedzi nie są protokołowane.  
Są radni nie przynależący do żadnej Komisji, ale ich wypowiedzi są zapisane w protokołach.  
Zapoznał się z treścią protokołów po to, by dowiedzieć się, co radni z okręgu, w którym 
mieszka robią. Skoro w tak ważnych posiedzeniach Komisji dotyczących projektu budżetu 
radni nie zabierają głosu, to jest nienormalne. Na jednym z posiedzeń radnego Kruszczaka nie 
było, bo nie jest podpisany na protokole.  
Jeżeli się jest radnym, to należy swoje sprawy odłożyć na bok, a zająć się sprawami ważnymi 
dla radnego gminy, czyli budżetem.  
Ponadto poruszył temat dotyczący utworzenia w Urzędzie stanowiska ds. obsługi klienta.  
Stwierdził, że tworzenie takiego stanowiska jest niepotrzebne, bo w urzędzie znajduje się 
tablica informacyjna, z której wynika gdzie poszczególne sprawy można załatwić. A poza 
tym pracownicy urzędu w Pyzdrach udzielą niezbędnych informacji klientom.  
Marek Kruszczak, radny odpowiedział, że w posiedzeniach Komisji uczestniczy, może nie 
było podpisu na protokole. Nie uczestniczył tylko w jednej sesji, bo był na wyjeździe 
służbowym.  
Jeżeli chodzi o zabieranie głosu, to uczestniczy w dyskusji, na pewno tam, gdzie jest coś 
niepokojącego. Wtedy się o tym dyskutuje.  
Panowie radni (niezrzeszeni) poruszają w wypowiedziach mało merytoryczne rzeczy, 
obrażają radnych. To wstyd. Czasem wypowiedzi są takie, jakie nie powinny padać. W 
niektórych sytuacjach jest to żenujące. 
Zapisów wypowiedzi w/w radnych jest dużo, ale Panowie mówią takie rzeczy, których nie 
należy, bo nie dotyczą omawianych tematów.     
Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierów – Kolonia   
Dzisiaj była podjęta uchwała o sprzedaży działek położonych w Ciemierowie – Kolonii.  
W związku z tym ponownie zapytała, czy dzierżawca w/w działek może wycinać drzewa?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że jeżeli ktoś ma zgodę na wycinkę, to 
może wycinać. Ale w tej sprawie nie jest zorientowany.  
Została dzisiaj podjęta uchwała o sprzedaży działek położonych w Ciemierowie – Kolonii. 
Ale zostaną one sprzedane dopiero po zbiorach. Do tego czasu będą trwały czynności 
związane z dalszą procedurą sprzedaży.  
 
Ad. 10.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.11.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -11, nie brało udziału w głosowaniu 3 radnych).  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poinformowała, że panowie radni nie należący 
do żadnej Komisji Rady nie podpisują się pod protokołem sesji.  
Rozmowa z w/w radnymi została przeprowadzona i skierowana prośba o podpisywanie 
protokołu. Ale radni uważają, że nie będą protokołu podpisywali.  
Osoby czytające protokoły mogą różnie interpretować brak podpisów radnych. 
Zatem istniejący stan rzeczy nie jest niedopełnieniem formalności, ale wolą radnych 
niezrzeszonych.  
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Ad. 12.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 00 zamknęła XIII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


