
Protokół Nr XXI/2013 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 lutego 2013 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XXI 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.  
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 zamiaru przekształcenia Samorządowej Szkoły 

Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki.  

9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. 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.  
Marek Wardeński, radny wnioskował o poczynienie starań w zakresie poprawy stanu 
nawierzchni części drogi powiatowej przy ul. Sienkiewicza i Kościuszki w Pyzdrach.  
Elżbieta Kłossowska, radna stwierdzali, że pilnej naprawy wymaga także droga przy ul. 
Niepodległości. Zapewne zły stan nawierzchni występuje także na innych drogach.  
Grzegorz Ławniczak, radny zgłosił potrzebę naprawy dróg w całej gminie.  
Krzysztof Paszak, radny zapytał kierownika posterunku Policji w Pyzdrach, czy zgłoszenie 
sprawy dotyczącej biegania psów po drodze prowadzącej do Tarnowej musiało zostać 
skierowane do sądu?  
Przemysław Kucz, kierownik posterunku Policji w Pyzdrach  
Poinformował, że powyższe sprawy powinny być zgłaszane bezpośrednio na policję.  
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W przypadku, gdy właściciel psa nie trzyma go na uwięzi, można go ukarać. Wystarczy, gdy 
pies biega poza posesją właściciela.  
Problem biegających psów trwa już od bliższego czasu. Właściciele psów byli już 2 krotnie 
pouczeni przez dzielnicowego. Policja może za takie wykroczenie nałożyć mandat od 50 – 
200 zł. Ale właściciel psa może się nie zgodzić z decyzją policjanta.  
Dlatego sprawa została skierowana do sądu. Sąd może powołać świadków do wyjaśnienia 
sprawy, może uznać za winnego właściciela psa, może odstąpić od jego ukarania.  
W sprawie psów należałoby skierować apel do mieszkańców.  
Aby w gminie było bezpiecznie potrzebna jest policjantom pomoc ze strony mieszkańców 
gminy. O każdej złej sprawie należy informować policjantów, bo tylko przy obopólnej 
współpracy można dużo osiągnąć dla dobra lokalnej społeczności.  
Obecnie coś niedobrego dzieje się w gminie. Jest zgłoszonych 6 kradzieży z włamaniem na 
terenie wiejskim do domów opuszczonych, budynków gospodarczych. Zapewne w tych 
przypadkach sprawcami są osoby znające obiekty, które okradli. Możliwe, że mieszkańcy 
przypuszczają lub wiedzą, kto jest sprawcą, ale nie chcą powiedzieć.  
Poprzedni rok był spokojniejszy, bo od lutego nic złego się nie wydarzyło.  
Andrzej Łyskawa, radny poprosił Kierownika Posterunku o podsumowanie roku 2012.  
Przemysław Kucz, kierownik posterunku Policji w Pyzdrach 
Na Posterunku Policji w Pyzdrach pracuje 6 policjantów, którzy mają do dyspozycji jeden 
samochód, który często ulega awariom. Zaapelował o rozważenie możliwości wsparcia 
finansowego policji w zakupie nowego samochodu.  
Wykrywalność czynów przestępczych w Pyzdrach po raz trzeci jest najwyższą w powiecie.  
Coraz częściej policjanci są widoczni w określonych miejscach, którzy kontrolują kierowców.  
Liczba karanych mandatami wzrasta z roku na rok.  
Było 40 interwencji, wśród których dużo dotyczyło spraw rodzinno- spadkowo - 
majątkowych.  
Zatrzymano 56 sprawców przestępstw, z tego 36, to osoby nietrzeźwe.  
Występował problem z drobnymi kradzieżami sklepowym.  
Nie ma problemu w szkołach, także z procederem narkomanii, choć może występować.  
Elżbieta Ratajczyk, radna zaapelowała do policji o zwrócenie uwagi na sposób parkowania 
samochodów w Pyzdrach przy sklepie Ola, na odcinku ul. Niepodległości od ul. 11 Listopada 
do ul. Sienkiewicza, co powoduje ograniczoną widoczność dla pieszych, szczególnie dzieci 
idących do szkoły. Także na ul. Sienkiewicza naprzeciwko sklepu Leśna Polana parkowanie 
samochodów powoduje trudność z przejechaniem tym odcinkiem drogi.  
Wskazane byłyby patrole policyjne od ul. Niepodległości przy sklepie Ola poprzez ul. Kaliską 
do ul. Szkolnej i boisko szkolne.  
Często zdarza się, że rodzice dowożą dzieci pod schody szkolne wjeżdżając na boisko.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał Kierownika Posterunku, czy nowe 
rozwiązanie skrzyżowania przy skręcie na Zagórów zostało prawidłowo wykonane?  
Przemysław Kucz, kierownik posterunku Policji w Pyzdrach odpowiedział, że to 
skrzyżowanie projektowała kompetentna osoba, nie do niego należy ocena. Może ten wniosek  
przekazać przedstawicielowi ruchu drogowego.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  
Poinformował, że są znani właściciele psów biegających drogą prowadzącą do Tarnowej. 
Zostały do nich wysłane pisma z prośbą o zabezpieczenie psów na swoich posesjach.   
W gminie da się zauważyć, że w godzinach wieczornych dużo biega psów po ulicach. Można 
wywnioskować, że mieszkańcy wypuszczają psy poza swoje posesje by mogły sobie 
pobiegać, uważając, że w tych godzinach nikomu nie zagrażają.  
Dodał, że na odcinku drogi przy ul. Kościuszki od ul. Sienkiewicza do Rynku i część ul. 
Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Niepodległości jest najgorsza nawierzchnia, trylinka 
jest wykruszana. Należałoby w tej sprawie coś zrobić.  
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Pozostałą część nawierzchni drogi przy ul. Kościuszki ma wykonać Powiat.  
Odbył się przetarg na wykonanie remontu świetlicy w Ciemierowie. Możliwe, że z kwoty 
zaplanowanej na tę inwestycję pozostaną jakieś wolne środki, które można by przeznaczyć na 
remont w/w odcinków dróg.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zapytał, dlaczego gmina ma wydawać własne środki 
na remont dróg powiatowych?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  
Większość ulic na terenie m. Pyzdry to drogi powiatowe, chociaż nie wszystkie stanowią 
ciągi dróg. Drogą powiatową jest min. ul. Zamkowa.  
Kiedyś było tak, że gmina za czynności typu: sprzątanie, obcinanie drzew wykonywane przy 
drogach innych niż gminne otrzymywała pieniądze na te czynności. Wtedy posiadanie dróg  
zaliczonych do kategorii dróg powiatowych było korzystne dla gminy. Wtedy też nie było 
jeszcze powiatów.  
Obecnie Powiat patrzy niechętnie na wydawanie swoich środków na remont dróg 
znajdujących się na terenie m Pyzdry.   
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
i miasta Pyzdry na 2013 rok.  
 
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 XXI/177/2013 
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad.7.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach  
w fili ę Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Pyzdrach.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że 11 lat temu była propozycja przekształcenia 
szkół od 0 – III. Wtedy została obroniona szkoła we Wrąbczynkowskich Holendrach. Tylko 
szkoła w Pietrzykowie została przekształcona na szkołę o strukturze 0 - III.  
W minionym roku szkoła w Pietrzykowie, która posiadała salę gimnastyczna jako jedyna  
w gminie została zlikwidowana.  
– Jak była podejmowana uchwała w sprawie likwidacji szkoły w Pietrzykowie, radni z tamtego terenu 
podnieśli rękę. Przypuszcza, że dziś wstrzymają się od głosu, bo po co się narażać, bo lojalność przede 
wszystkim.  
Opowiedział się za zlikwidowaniem szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach. Jeżeli 
pozostanie w strukturze zaproponowanej w projekcie uchwały, to za trzy lata znów będą radni 
radzić nad jej przyszłością. 
Dodał, że jeśli wszystkie szkoły mają być traktowane równo, to jedynym wyjściem jest 
likwidacja szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach.  
Będzie głosował przeciwko przedstawionemu projektowi uchwały.  
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Grzegorz Ławniczak, radny – p. Burmistrzu po co likwidować tę szkołę na raty, znowu 
trzeba będzie zwoływać sesję i to samo wałkować. Od razu ją zlikwidować, będzie spokój. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przypomniał, że główną przyczyną przekształcenia szkoły 
we Wrąbczynkowskich Holendrach jest spadek liczby urodzeń dzieci. Dodał, że przez 
najbliższe lata, tak długo jak ta szkoła o stopniu organizacyjnym 0 - III będzie funkcjonowała 
tak długo te najmłodsze dzieci będą miały szkołę na miejscu, nie będą musiały dojeżdżać, 
marznąć. Nie będą uzależnione od autobusu szkolnego.  
Uważa, że jest to właściwa decyzja, a przez najbliższe lata będzie można zauważyć jak będzie 
się kształtować liczb urodzeń dzieci. Przez ten okres niektórzy nauczyciele będą mogli przejść 
na zasłużoną emeryturę.  
Dodał, że są czynione poszukiwania organizacji, czy np. ośrodka zajmującego się dziennym 
pobytem osób starszych, który wspomagałby utrzymanie szkoły.  
Andrzej Łyskawa, radny przypomniał, że gdy była propozycja likwidowania szkoły  
w Pietrzykowie, to też był podnoszony problem dojazdu małych dzieci. Ale nie wzięto tego 
pod uwagę, A przy szkole we Wrąbczynkowskich Holendrach jest uwzględniony.  
Dodał, że należy traktować wszystkich równo.  
Grzegorz Ławniczak, radny – przyszłość trzyklasowej szkoły podstawowej we 
Wrąbczynkowskich Holendrach nie będzie miała racji bytu. Nie będą miały racji bytu koszty 
utrzymania nauczycieli na tych stanowiskach. Tu chodzi o pozostawienie nauczycieli. O nic 
innego.  
Kazimierz Szablewski, radny – jest za przekształceniem szkoły, ale żeby oddział 
przedszkolny uczył jeden nauczyciel, pierwszą klasę jeden nauczyciel, a nauka dla uczniów 
klas II i III odbywała się w kasie łączonej.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska stwierdziła, że Rada podejmuje decyzje  
w sprawie przekształcenia szkoły, a nie ustala arkusza organizacyjnego szkoły, bo nie ma 
takich  kompetencji.  
Na wspólnym posiedzeniu komisji budżetowej i zdrowia był zgłoszony podobny wniosek. 
Wniosek ten będzie przedstawiony przy konstrukcji arkusza organizacyjnego.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, czy prawdą jest, że w szkole we 
Wrąbczynkowskich Holendrach na 3 uczniów przypada 1 nauczyciel? 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska stwierdziła, że w klasach I - III naukę w klasie 
może prowadzić jeden nauczyciel. Natomiast w klasach IV-VI jest wymagane posiadanie 
przez nauczyciela specjalizacji do nauki określonego przedmiotu. W tych klasach nie może 
uczyć nauczyciel uczący w klasach I-III gdy nie ma dodatkowych kwalifikacji.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu tylko częściowo potwierdziła tę informację.  
W szkole we Wrąbczynkowskich Holendrach uczy się  48 uczniów, a choć w szkole 
faktycznie pracuje 11 nauczycieli, to wielu z nich jest zatrudnionych tylko na część etatu. W 
sumie jest ich 7,5. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych –7 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 2 
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXI/176/2013 w sprawie zamiaru przekształcenia 
Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię 
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
 
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 XXI/178/2013 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Nikt z obecnych na sesji nie zabrał głosu.  
 
Ad. 10.  
Grzegorz Ławniczak, radny wniósł uwagę do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji.  
Jest zapisane:  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał Burmistrza, kiedy przestanie gnębić szkołę  
w Pietrzykowie? Burmistrz traktuje tę szkołę jak macocha.  
A p. Ławniczak powiedział: ”Kiedy przestanie p. Burmistrz prześladować szkołę  
w Pietrzykowie. Traktuje Pan tę szkołę, jak macocha sieroty”.  
 
Ad.11.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -11, w głosowaniu nie brało udziału 3 radnych –  
p. Podlewski,  p. Ławniczak i p. Pyrzyk).  
 
Ad. 12.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 00 zamknęła XXI sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
 
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 
 


