
Protokół nr 14/2012 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 11 czerwca 2012 roku 

w godzinach 1130– 1350. 
 

 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
otworzyła p. Hanna Skrzydlewska stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu 
uczestniczy 6 co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  
 
 

1. Delegacja Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” 
w Pietryzkowie. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 rok  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XIII/107/2012   

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na 

okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry. 

8. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Pyzdry.  
9. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1.  
Odczytane zostało pismo Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza 
Szkoła” w Pietrzykowie o przyznanie środków finansowych tj. subwencji oświatowej na 
uczniów klasy I – IV niepublicznej szkoły oraz dotacji z budżetu gminy na dzieci  
z niepublicznego przedszkola od dnia 1 września do 31 grudnia 2012r.  
Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
Grzegorz Ławniczak, radny zarzucił, że gmina kładzie kłody pod nogi Stowarzyszeniu. Nie 
są jeszcze ustalone kwestie przekazywania środków.  
Przemysław Dębski, sekretarz ustosunkowując się do treści pisma stwierdził, że nie jest 
prawdą, że na żadne pismo Stowarzyszenia nie było odpowiedzi. Była odpowiedź, jak  
wygląda sprawa z punktu prawnego, natomiast nie była rozstrzygana sytuacja, czy szkoła 
subwencję otrzyma, czy nie.  
Dodał, że skoro subwencja oświatowa przychodzi na dzieci uczące się, to nie powinno być 
problemów z jej przekazaniem. 
Inną kwestią jest dotacja na dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w Pietrzykowie.   
Środki na w/w cel pochodzą z budżetu gminy, a nie z subwencji oświatowej.  
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Stowarzyszenie informuje, że nie zgłosiło liczby dzieci w terminie do 30 września, ponieważ 
jeszcze nie istniało. Z tego względu żadne środki na przedszkole w Pietrzykowie nie są 
zaplanowane w budżecie gminy.  
Dodał, że nadal nie wiadomo, ile dzieci będzie będą uczęszczało do szkoły i przedszkola  
w Pietrzykowie.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu poinformowała, że Stowarzyszenie może ubiegać się  
o środki dopiero wtedy, gdy szkoła zostanie zarejestrowana w urzędzie. Dopiero wtedy 
można formalnie występować o środki podając liczbę uczniów. A rada podejmie uchwałę  
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji.  
Justyna Sosnowska, prezes Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego 
„Nasza Szkoła” w Pietrzykowie poinformowała, że aby zarejestrować szkołę konieczne są 
pewne dokumenty np. z Sanepidu, Kuratorium, a te będą w najbliższym czasie.  
Stowarzyszeniu chodzi o zapewnienie, że otrzyma środki z subwencji oświatowej na 
prowadzenie szkoły.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że Stowarzyszenie musi najszybciej jak się da 
zarejestrować placówkę oświatową, a rada podjąć uchwałę w sprawie zasad przyznania  
i rozliczania dotacji dla Stowarzyszenia.  
Koszarek – Szternel, dyrektor szkoły w Pietrzykowie zapytała o środki finansowe na 5-6 
latki, których obejmuje obowiązek szkolny. Środki na te dzieci powinny być zabezpieczone  
w budżecie gminy.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odpowiedziała, że z uwagi na planowaną likwidację 
szkoły w Pietrzykowie środki na w/w uczniów od września do grudnia nie były 
zabezpieczone w budżecie, bo dzieci miała przejąć szkoła w Pyzdrach.  
 
Stanowisko Komisji – należy przygotować uchwałę w sprawie przekazywania i rozliczania 
dotacji na prowadzenie placówki oświatowej, a Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – 
Turystycznego „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie dokonać rejestracji placówki.  
 
Przewodnicząca obrad zarządziła przerwę w obradach.  
 
Ad. 2. – 3.   
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry za 2011r.  
 
Na posiedzenie Komisji przybył Burmistrz Krzysztof Strużyński  
 
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy był brany kredyt na nagrody dla pracowników?  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że na nagrody kredyt nie był brany. Nagrody 
były wypłacone z dochodów bieżących. Kredyty były zaciągane na wydatki majątkowe, 
inwestycyjne.  
Następnie odczytała uchwałę Nr SO-0954/2/7/2012/Ko Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3.04.2012r. w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu.  
Z uchwały RIO wynika, że w roku 2014 gmina Pyzdry będzie miała problem z uchwaleniem 
budżetu przy zachowaniu ustawowych wskaźników. Dochody bieżące nie będą równoważyły 
wydatków bieżących i rozchody z tytułu kredytów. Aby wskaźniki były zachowane konieczne 
jest podjęcie pewnych kroków w kierunku zmniejszenia wydatków i tak: już od 2012r. nie 
była wypłacona zaplanowana podwyżka wynagrodzeń pracownikom, reforma w oświacie,  
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planowana jest reorganizacja w placówkach kulturalnych, podwyższenie podatków i opłat 
lokalnych.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r. („za” – 4).  
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr („za” – 4).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r. („za” – 2, nieobecny - 1).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr („za” – 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 4.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr 
XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie 
(„za” – 6, nieobecny – 1).  
 
Ad. 5.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projektu uchwały w sprawie podziału Gminy  
i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby 
radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  
Teren gminy i miasta Pyzdry został podzielony na 15 jednomandatowych okręgów.  
Okręgi jednomandatowe wyznacza się tylko w gminach.  
Granicami okręgów są w mieście Pyzdry ulice, a na terenie wiejskim sołectwa.  
Sołectwa łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów 
wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy 
przedstawicielstwa, gdy liczba radnych wybieranych w danym sołectwie byłaby większa niż 1 
Największy okręg liczy 594 mieszkańców, a najmniejszy 351.  
Propozycja podziału gminy i miasta Pyzdry na okręgi wyborcze została pozytywnie 
zaopiniowana przez Komisarza Wyborczego w Koninie.  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta 
Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych („za” – 6, nieobecny -1).  
 
Ad. 6 – 7 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry. Zmiana dotyczy  
działek nr 409/2 i 412/1 położonych w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, na których 
dopuszczona została zabudowa mieszkaniowa z działalnością gospodarczą („za” – 6, 
nieobecny -1).  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry („za” – 6, nieobecny -1).  
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Ad. 8.  
Komisje zapoznały się z informacją na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 
dla gminy Pyzdry.  
 
Ad. 9.  
Odczytane zostały pisma, jakie wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym:  

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie o pomoc w organizacji turnusu 
rehabilitacyjnego dla 4 podopiecznych zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry,   

2) Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni w sprawie zmiany oznakowania na Rynku  
w Pyzdrach,  

3) Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr o pomoc na wsparcie budowy przystanku 
autobusowego z rudy żelaza,  

4) Opinia Regionalnej izby Obrachunkowej o wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie 
wykonania budżetu i udzielania absolutorium burmistrzowi,  

5) Mieszkańcy wsi Lisewo o zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 
firmę Eko – Bud i Przedsiębiorstwo Droma w Lisewie,  

6) Mieszkańcy wsi Ruda Komorska o wycince drzew przez p. Mieczysława 
Podlewskiego, Powiatowy Zarząd Dróg o braku zgłoszenia przez w/w wycinki drzew 
w pasie drogowym,  

7) Wojewoda Wielkopolski przekazał kserokopie oświadczeń majątkowych burmistrza  
i przewodniczącego rady.  

Zostało także odczytane wcześniej złożone pismo Parafii Pyzdry o pomoc finansową na prace 
remontowe.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że wymiana dachu na klasztorze poprawi panoramę 
Pyzdr, bo widok Pyzdr od strony rzeki szpeci wieża. Ponadto dochody za wynajęcie terenu 
pod wieżę nie wpływają do budżetu gminy, ale do prywatnej osoby. Zarzucił, że burmistrz 
dba o interes miasta, ale o swój.  
Lechosław Sulkowski, radny poruszył temat braku herbu Pyzdr na rynku w Gnieźnie.  
Ilona Nowicka, radna poruszyła temat dziur w nawierzchni drogi z Lisewa do Ciemierowa.  
Elżbieta Ratajczyk, radna dodała, że zły stan nawierzchni ma także droga Zapowiednia – 
Wrąbczynkowskie Holendry.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała o pojemnik na makulaturę przy blokach.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że miała być naprawiona nawierzchnia drogi do 
Modlicy, ale nadal nie jest..  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że droga będzie naprawiona, gdy firma 
poszukująca gazu zejdzie z budowy. 
Hanna Skrzydlewska, radna zwróciła się do radnego Grzegorza Ławniczaka, żeby mówił, 
że dzięki p. Skrzydlewskiej została zlikwidowana szkoła podstawowa w Pietrzykowie. 
Prawdą jest, że głosowała za likwidacją szkoły, ale przy podejmowaniu decyzji ma tylko 
jeden głos.  
Przypomniała, że gdy była budowana droga w Ksawerowie, to radni z okręgu nr 3 byli 
przeciwni uchwaleniu wtedy budżetu, w którym były zaplanowane środki na drogę  
w Ksawerowie.  
Grzegorz Ławniczak, radny odpowiedział, że mówił, że dzięki przewodniczącej Komisji 
budżetowej został zlikwidowana szkoła w Pietrzykowie, a nie dzięki p. Skrzydlewskiej.  
A wtedy za budżetem nie głosował, bo już nie mógł wytrzymać z radnymi ówczesnej Rady.  
Na powyższym protokół zakończono.  
 
Protokołowała:  
Alina Banaszak  



Protokół nr 14/2012 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 11 czerwca 2012 roku 

w godzinach 1130– 1350. 
 

 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
otworzyła p. Hanna Skrzydlewska stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu 
uczestniczy 6 co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  
 
 

1. Delegacja Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” 
w Pietryzkowie. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 rok  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XIII/107/2012   

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na 

okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry. 

8. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Pyzdry.  
9. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1.  
Odczytane zostało pismo Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza 
Szkoła” w Pietrzykowie o przyznanie środków finansowych tj. subwencji oświatowej na 
uczniów klasy I – IV niepublicznej szkoły oraz dotacji z budżetu gminy na dzieci  
z niepublicznego przedszkola od dnia 1 września do 31 grudnia 2012r.  
Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
Grzegorz Ławniczak, radny zarzucił, że gmina kładzie kłody pod nogi Stowarzyszeniu. Nie 
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Przemysław Dębski, sekretarz ustosunkowując się do treści pisma stwierdził, że nie jest 
prawdą, że na żadne pismo Stowarzyszenia nie było odpowiedzi. Była odpowiedź, jak  
wygląda sprawa z punktu prawnego, natomiast nie była rozstrzygana sytuacja, czy szkoła 
subwencję otrzyma, czy nie.  
Dodał, że skoro subwencja oświatowa przychodzi na dzieci uczące się, to nie powinno być 
problemów z jej przekazaniem. 
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Stowarzyszenie informuje, że nie zgłosiło liczby dzieci w terminie do 30 września, ponieważ 
jeszcze nie istniało. Z tego względu żadne środki na przedszkole w Pietrzykowie nie są 
zaplanowane w budżecie gminy.  
Dodał, że nadal nie wiadomo, ile dzieci będzie będą uczęszczało do szkoły i przedszkola  
w Pietrzykowie.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu poinformowała, że Stowarzyszenie może ubiegać się  
o środki dopiero wtedy, gdy szkoła zostanie zarejestrowana w urzędzie. Dopiero wtedy 
można formalnie występować o środki podając liczbę uczniów. A rada podejmie uchwałę  
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji.  
Justyna Sosnowska, prezes Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego 
„Nasza Szkoła” w Pietrzykowie poinformowała, że aby zarejestrować szkołę konieczne są 
pewne dokumenty np. z Sanepidu, Kuratorium, a te będą w najbliższym czasie.  
Stowarzyszeniu chodzi o zapewnienie, że otrzyma środki z subwencji oświatowej na 
prowadzenie szkoły.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że Stowarzyszenie musi najszybciej jak się da 
zarejestrować placówkę oświatową, a rada podjąć uchwałę w sprawie zasad przyznania  
i rozliczania dotacji dla Stowarzyszenia.  
Koszarek – Szternel, dyrektor szkoły w Pietrzykowie zapytała o środki finansowe na 5-6 
latki, których obejmuje obowiązek szkolny. Środki na te dzieci powinny być zabezpieczone  
w budżecie gminy.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odpowiedziała, że z uwagi na planowaną likwidację 
szkoły w Pietrzykowie środki na w/w uczniów od września do grudnia nie były 
zabezpieczone w budżecie, bo dzieci miała przejąć szkoła w Pyzdrach.  
 
Stanowisko Komisji – należy przygotować uchwałę w sprawie przekazywania i rozliczania 
dotacji na prowadzenie placówki oświatowej, a Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – 
Turystycznego „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie dokonać rejestracji placówki.  
 
Przewodnicząca obrad zarządziła przerwę w obradach.  
 
Ad. 2. – 3.   
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry za 2011r.  
 
Na posiedzenie Komisji przybył Burmistrz Krzysztof Strużyński  
 
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy był brany kredyt na nagrody dla pracowników?  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że na nagrody kredyt nie był brany. Nagrody 
były wypłacone z dochodów bieżących. Kredyty były zaciągane na wydatki majątkowe, 
inwestycyjne.  
Następnie odczytała uchwałę Nr SO-0954/2/7/2012/Ko Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3.04.2012r. w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu.  
Z uchwały RIO wynika, że w roku 2014 gmina Pyzdry będzie miała problem z uchwaleniem 
budżetu przy zachowaniu ustawowych wskaźników. Dochody bieżące nie będą równoważyły 
wydatków bieżących i rozchody z tytułu kredytów. Aby wskaźniki były zachowane konieczne 
jest podjęcie pewnych kroków w kierunku zmniejszenia wydatków i tak: już od 2012r. nie 
była wypłacona zaplanowana podwyżka wynagrodzeń pracownikom, reforma w oświacie,  
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planowana jest reorganizacja w placówkach kulturalnych, podwyższenie podatków i opłat 
lokalnych.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r. („za” – 4).  
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr („za” – 4).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r. („za” – 2, nieobecny - 1).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr („za” – 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 4.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr 
XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie 
(„za” – 6, nieobecny – 1).  
 
Ad. 5.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projektu uchwały w sprawie podziału Gminy  
i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby 
radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  
Teren gminy i miasta Pyzdry został podzielony na 15 jednomandatowych okręgów.  
Okręgi jednomandatowe wyznacza się tylko w gminach.  
Granicami okręgów są w mieście Pyzdry ulice, a na terenie wiejskim sołectwa.  
Sołectwa łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów 
wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy 
przedstawicielstwa, gdy liczba radnych wybieranych w danym sołectwie byłaby większa niż 1 
Największy okręg liczy 594 mieszkańców, a najmniejszy 351.  
Propozycja podziału gminy i miasta Pyzdry na okręgi wyborcze została pozytywnie 
zaopiniowana przez Komisarza Wyborczego w Koninie.  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta 
Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych („za” – 6, nieobecny -1).  
 
Ad. 6 – 7 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry. Zmiana dotyczy  
działek nr 409/2 i 412/1 położonych w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, na których 
dopuszczona została zabudowa mieszkaniowa z działalnością gospodarczą („za” – 6, 
nieobecny -1).  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry („za” – 6, nieobecny -1).  
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Ad. 8.  
Komisje zapoznały się z informacją na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 
dla gminy Pyzdry.  
 
Ad. 9.  
Odczytane zostały pisma, jakie wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym:  

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie o pomoc w organizacji turnusu 
rehabilitacyjnego dla 4 podopiecznych zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry,   

2) Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni w sprawie zmiany oznakowania na Rynku  
w Pyzdrach,  

3) Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr o pomoc na wsparcie budowy przystanku 
autobusowego z rudy żelaza,  

4) Opinia Regionalnej izby Obrachunkowej o wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie 
wykonania budżetu i udzielania absolutorium burmistrzowi,  

5) Mieszkańcy wsi Lisewo o zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 
firmę Eko – Bud i Przedsiębiorstwo Droma w Lisewie,  

6) Mieszkańcy wsi Ruda Komorska o wycince drzew przez p. Mieczysława 
Podlewskiego, Powiatowy Zarząd Dróg o braku zgłoszenia przez w/w wycinki drzew 
w pasie drogowym,  

7) Wojewoda Wielkopolski przekazał kserokopie oświadczeń majątkowych burmistrza  
i przewodniczącego rady.  

Zostało także odczytane wcześniej złożone pismo Parafii Pyzdry o pomoc finansową na prace 
remontowe.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że wymiana dachu na klasztorze poprawi panoramę 
Pyzdr, bo widok Pyzdr od strony rzeki szpeci wieża. Ponadto dochody za wynajęcie terenu 
pod wieżę nie wpływają do budżetu gminy, ale do prywatnej osoby. Zarzucił, że burmistrz 
dba o interes miasta, ale o swój.  
Lechosław Sulkowski, radny poruszył temat braku herbu Pyzdr na rynku w Gnieźnie.  
Ilona Nowicka, radna poruszyła temat dziur w nawierzchni drogi z Lisewa do Ciemierowa.  
Elżbieta Ratajczyk, radna dodała, że zły stan nawierzchni ma także droga Zapowiednia – 
Wrąbczynkowskie Holendry.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała o pojemnik na makulaturę przy blokach.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że miała być naprawiona nawierzchnia drogi do 
Modlicy, ale nadal nie jest..  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że droga będzie naprawiona, gdy firma 
poszukująca gazu zejdzie z budowy. 
Hanna Skrzydlewska, radna zwróciła się do radnego Grzegorza Ławniczaka, żeby mówił, 
że dzięki p. Skrzydlewskiej została zlikwidowana szkoła podstawowa w Pietrzykowie. 
Prawdą jest, że głosowała za likwidacją szkoły, ale przy podejmowaniu decyzji ma tylko 
jeden głos.  
Przypomniała, że gdy była budowana droga w Ksawerowie, to radni z okręgu nr 3 byli 
przeciwni uchwaleniu wtedy budżetu, w którym były zaplanowane środki na drogę  
w Ksawerowie.  
Grzegorz Ławniczak, radny odpowiedział, że mówił, że dzięki przewodniczącej Komisji 
budżetowej został zlikwidowana szkoła w Pietrzykowie, a nie dzięki p. Skrzydlewskiej.  
A wtedy za budżetem nie głosował, bo już nie mógł wytrzymać z radnymi ówczesnej Rady.  
Na powyższym protokół zakończono.  
 
Protokołowała:  
Alina Banaszak  


