
Protokół Nr XVI/2012 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 6 września 2012 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XVI sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, 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.  
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 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XIV/116/2012 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy  
i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz 
ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XV/128/2012 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia 
siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

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

 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
  
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5.  
Grzegorz Ławniczak, radny po raz trzeci złożył interpelację o połatanie dziur w asfalcie.  
Krzysztof Paszak, radny zgłosił, że na drodze Pyzdry – Tarnowa robią się coraz większe 
wyrwy w asfalcie. Nadal nie są ścięte suche drzewa znajdujące się przy drodze Tarnowa – 
Spławie.  
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Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że dnia 31 sierpnia br. na sesji 
Rady Powiatu we Wrześni podjęto decyzję o likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg.  
Lechosław Sulkowski, radny przypomniał, że miał zostać prawidłowo oznakowany Rynek 
w Pyzdrach – przy wjeździe na Rynek przy czterech skrzyżowaniach powinien znajdować się 
znak - droga jednokierunkowa.  
Ponadto należałoby podjąć działania w sprawie naprawy nawierzchni chodnika przy ul. 
Sienkiewicza, przy sklepie „Delikatesy Centrum” w Pyzdrach.  
Marek Wardeński, radny zapytał, czy w br. planowane są działania w zakresie wymiany 
lamp oświetlenia ulicznego? Nadal na terenie gminy i miasta Pyzdry występują jeszcze lampy 
400 pobierające bardzo dużo energii.  
Anna Szklarkowska, sołtys sołectwa Ksawerów przypomniała, że były zapewnienia, że 
dzieci z Ksawerowa i okolic będą miały zorganizowane poranne dowozy szkolne później. 
Jednak jest tak, że dzieci muszą wstawać wcześnie by na przystanku szkolnym być już 6 50. 
A dzieci ze starszych klas wracają o godzinie 16.  
Z dowozów szkolnych korzysta także jedno dziecko, które dochodzi z Samarzewa.  
Ponadto zapytała, czy z autobusu szkolnego może korzystać młodzież ponadgimnazjalna na 
odcinku Ksawerów – Pietrzyków i jedna osoba Ksawerów – Pyzdry? 
Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierów – Kolonia poinformował, że młodzież 
ponadgimnazjalna z uwagi na likwidację kursów autobusów PKS ma problem z dojazdem do 
szkoły. Także chciałaby korzystać z dowozów gminnych. 
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że szkolne usługi przewozowe świadczy PKS 
Konin. Z uwagi na bezpieczeństwo nie ma możliwości zabierania młodzieży 
ponadgimnazjalnej, ponieważ ubezpieczenie obejmuje tylko uczniów dowożonych do szkoły 
podstawowej i gimnazjum.  
Gmina nie weźmie na siebie odpowiedzialności za młodzież ponadgimnazjalną w przypadku 
ewentualnego zdarzenia drogowego.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  przypomniał, że w ubr. szkolnym był za tym, żeby  
z autobusu szkolnego gdy są wolne miejsca mogli korzystać wszyscy. Ale pewnego dnia 
jedna z takich osób zasłabła w autobusie i uczniowie uczestniczyli w akcji udzielania 
pomocy, aż pogotowie ratunkowe ją zabrano. Ta sytuacja spotkał się z negatywnym odzewem 
rodziców, którzy nie chcą, aby ich dzieci byli świadkami takich zdarzeń.  
Można przypuszczać, że osób chętnych do korzystania z autobusu szkolnego byłoby więcej, 
bo wiadomo, że autobusów liniowych jest coraz mniej.  
Zapewne młodzież ponadgimnazjalna może sobie poradzić z pokonaniem pewnych odległości 
do przystanku PKS np. dojeżdżając rowerem, gdy sprzyja ku temu pogoda.  
Można jedynie rozważyć możliwość dodatkowego ubezpieczenia.  
Wiadomo, że nie wszystkie nawierzchnie dróg gminnych są wyremontowane. Ale żeby je 
naprawić potrzebne są środki finansowe, które należałoby zabezpieczyć w budżecie.  
Zaproponował, aby zaprosić p. Marcina Nowaka zajmującego się drogami powiatowymi na 
następną sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach by wspólnie porozmawiać na temat dróg 
powiatowych na terenie gminy Pyzdry.  
W zakresie oświetlenia ulicznego gmina ma naliczoną amortyzację – ok. 8.000 zł. Za tę kwotę 
chciano założyć nowe lampy, ale lepiej byłoby gdyby wymieniono lampy o dużym poborze 
prądu na energooszczędne.  
Jednak priorytetem są lampy, które uległy awarii. W związku z tym wymianę lamp na 
energooszczędne musiałaby dokonać gmina z własnych środków.  
Z rozmowy z p. Marcinem Nowakiem z Powiatowego Zarządu Dróg wynika, że oznakowanie 
Rynku w Pyzdrach będzie wykonane i naprawiona nawierzchnia drogi w stronę Tarnowej.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska zgłosił, że w Rudzie Komorskiej na 
drodze powiatowej przy zjeździe za mostem jest duża dziura w drodze, która stwarza 
zagrożenie.  
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Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  stwierdził że gdy miała zostać zlikwidowana szkoła 
podstawowa w Pietrzykowie, to dzieci z Dłuska miały być dowożone do szkoły w Pyzdrach. 
Jednak uczniowie z D łuska nie są dowożeni, bo nie ma miejsc w autobusie. W związku z tym 
rodzice zorganizowany prywatnie dowóz swoich dzieci do szkoły. W związku z tym zwrócił 
się o udzielenie dofinansowanie na w/w dowóz.  
.  
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.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XVI/129/2012 w sprawie zmian w budżecie. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XVI/130/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały 
Nr XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału 
Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia 
liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XVI/131/2012 w sprawie sprostowania uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi 
wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych  
w okręgach wyborczych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały 
Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia 
stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  
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Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XVI/132/2012 w sprawie sprostowania uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 
oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 
wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Marek Wardeński, radny wnioskował o skierowanie pisma do Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich dotyczącego zaplanowania na rok 2013 wykonania zatoki autobusowej 
w Pyzdrach h przy ul. Mostowej od strony posesji p. Szamańskiego.  
Ponadto zaproponował, aby w 2013r. na ścieżce rowerowej Pyzdry – Borzykowo co kilometr 
usytuować ławeczkę, a przy niej pojemnik na śmieci.  
Ponadto zaprosił na zawody sportowo – pożarnicze, które odbędą się 9 września br. na 
stadionie zawarciańskim.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że nie widzi pilnej potrzeby realizacji w/w zadania, bo 
obecnie autobusów liniowych jest bardzo mało.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że chcąc przystąpić do tematu realizacji 
zatoki najpierw należałoby uregulować sprawy własnościowe gruntu, na którym miałaby być 
inwestycja.  
Podobna sytuacja była, gdy chodziło o chodnik między Ratajami a Pietrzykowem. Gmina 
musiała wykupić grunt.  
Zamontowanie ławek na ścieżce rowerowej na pewno uatrakcyjniłoby ją, ale należy spojrzeć 
na inny aspekt – utrzymania porządku, a to się wiąże z kosztami.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk wnioskował o dokończenie drogi z trylinki  
w Dłusku. W br. realizację zadania wspomogła Wspólnota Wiejska Dłusk, jednak na przyszły 
rok wsparcia już nie udzieli.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, czy p. Ostrowska nadal zamieszkuje na terenie szkoły 
w Pietrzykowie.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że p. Ostrowska nie zamieszkuje, bo 
zmieniła pracę, ale pisemnie zwróciła się o przedłużenie wynajmu jednego pomieszczenia,  
w którym pozostawiła swoje meble. Czynsz reguluje na bieżąco.  
Teresa Waszak, radna powiatowa poinformowała, że Rada Powiatu na ostatniej sesji 
podjęła uchwałę o likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg z dniem 31 grudnia 2012r.  
Obecnie funkcję p.o. kierownika Powiatowego Zarządu Dróg pełni p. Marcin Nowak.  
Działania Starostwa są takie, aby zmniejszyć koszty związane z administracją, a środki 
przeznaczyć na drogi.  
Nie będzie całkowitej likwidacji tej jednostki, będzie ona przeniesiona do struktury Starostwa 
Powiatowego. Obsada kadrowa będzie zmniejszona. Tylko dwóch pracowników fizycznych 
zasili 3 osobową ekipę remontową Starostwa Powiatowego. Pracownicy ci będą wykonywali 
drobne prace porządkowe. Natomiast wszystkie prace związane z naprawą nawierzchni dróg 
będą zlecane.  
Stwierdziła, że Starostwo spotykało się z wieloma uwagami społeczeństwa dotyczącymi 
naprawy nawierzchni dróg. Ale w ostatnich latach Rada Powiatu nie doinwestowywała parku 
maszynowego Powiatowego Zarządu Dróg i stąd te niezadowolenia mieszkańców, bo tym 
sprzętem, który posiada Powiatowy Zarząd Dróg nie był wstanie profesjonalnie wyrównywać 
nawierzchnie dróg.  
Starostwo stara się realizować te inwestycje, na które otrzymuje dofinansowanie.  
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Należy zdać sobie sprawę, że drogi gminne, powiatowe czy wojewódzkie są coraz starsze,  
a natężenie ruchu coraz większe. W związku z tym potrzebne byłyby duże środki, żeby stan 
tych dróg poprawić, ale tak się nie dzieje.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że radni wnoszą o wykonanie drobnych prac przy 
drogach, na wykonanie których nie ma pieniędzy, a duże środki znalazły się na 
wynagrodzenie i premie dla dyrektora szpitala. 
 
Ad. 11.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.12.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -11, w głosowaniu nie brało udziału 4 radnych).  
 
Ad. 13.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że na posiedzeniach Komisji było 
zapytanie, dlaczego lista dzieci przyjętych do przedszkola jest późno podawana do 
wiadomości publicznej?  
Barbara Szymańska, dyrektor przedszkola w Pyzdrach poinformowała, że wraz z listą 
dzieci przyjętych do przedszkola była podana informacja, że został złożony projekt „Idę do 
przedszkola” o przyznanie środków na utworzenie kolejnego oddziału. Rekrutacja miała 
nastąpić pod koniec sierpnia, ponieważ dopiero wtedy nastąpi rozstrzygnięcie projektu, 
nauczyciele po urlopie wrócą do pracy, a ponadto w okresie wakacyjnym ludzie zmieniają 
miejsca zamieszkania.  
Do przedszkola zostały przyjęte wszystkie dzieci, które są objęte obowiązkiem realizacji 
wychowania przedszkolnego tj. 5 i 6 - latki. Ale rodzice mogą do końca sierpnia nadal 
zgłaszać swoje dzieci do przedszkola.  
Przedszkole dysponuje 150 miejscami, a przyjętych jest 145 dzieci.  
Ponadto poinformowała, że lista dzieci przyjętych do przedszkola nie może być wywieszona  
z końcem kwietnia, ponieważ najpierw musi być zatwierdzony projekt organizacyjny 
placówki zatwierdzony przez organ prowadzący, aby wiedzieć, jaką liczbą miejsc dysponuje. 
Następnie zbiera się komisji rekrutacyjna. Dopiero wtedy może zostać wywieszona lista 
nazwisk dzieci przyjętych do przedszkola.    
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 30 zamknęła XVI sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


