Protokół Nr XXXVII/10
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 września 2010 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 13 00 otworzył
XXXVII sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności 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.
Następnie powitał panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami, sołtysów
i wszystkich zaproszonych gości. Ponadto poinformował, że radna powiatowa p. Teresa
Waszak nie może uczestniczyć w sesji w Pyzdrach z powodu uczestnictwa w pogrzebie.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy mają uwagi do
zaproponowanego porządku obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie
geodezyjnym Dolne Grądy w trybie przetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości mieszkaniowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
13. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2010 roku.
14. Wydanie opinii potwierdzającej celowość realizacji i dofinansowania zadań pn.
„Przebudowa drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Zakończenie sesji.
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.
Elżbieta Kłossowska, radna stwierdziła, że tematu dotyczącego opłat za przedszkole nie
powinno być w porządku obrad, bo nie będzie rozpatrywany z uwagi na to, że został przez
Komisje przesunięty na następne posiedzenie.
Przewodniczący Rady Mieczysław Podlewski odpowiedział, że o tym będzie mowa przy

realizacji punktu 12 porządku obrad sesji.
Ad. 3.
Informację Burmistrza z realizacji zadań od 9 lipca do 30 września 2010r. przedstawił p.
Krzysztof Strużyński, burmistrz. Informacja stanowi załącznik do protokołu
Józef Błaszczak, radny zapytał, na jakim etapie są prace związane z budowa bloku przy ul.
Farnej oraz z budową przedszkola? Jakie są przyczyny, że budowa nie jest rozpoczęta?
Krzysztof Strużyński, burmistrz - budowa przedszkola nie jest rozpoczęta, ponieważ
fizycznie występuje brak środków w budżecie. Musiałby być brany kolejny kredyt i dalsze
zadłużanie gminy. Jeżeli będzie takie życzenie, to będziemy realizowane.
W sprawie budowy bloku w systemie deweloperskim sprawa wygląda tak, że nadal trwają
prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.
Początkowo konserwator nie wyraził zgody. Pewne kwestie musiały zostać uzupełnione.
Szkoda, że radni nie wyrazili wcześniej zgody, gdy można już było mówić o projekcie,
dokumentacji, przetargu, ale wszystko zostało przez Radę Miejską cofnięte. Prawdopodobnie
wszystkie formalności mają być uzgodnione w br., ale dalsze czynności nie wcześniej będzie
można rozpocząć jak w 2011r.
Józef Błaszczak, radny przypomniał o tym, że radny Staszak zapytał p. Burmistrza, czy
budowa przedszkola jest możliwa. A p. Burmistrz odpowiedział, że tak.
Mieszkańcy są zainteresowani budową przedszkola, dlatego też zadał powyższe pytanie.
Stanisław Janiak, radny zaproponował, aby budowa promenady wzdłuż rzeki była
realizowana tylko od szkoły w stronę przystani wodniackiej.
Natomiast budowa promenady na odcinku od mostu do szkoły jest niecelowa. Kto z tego
odcinka promenady będzie korzystał? Będzie to niepotrzebne wydatkowanie pieniędzy.
Należy także wziąć pod uwagę wysokie poziomy wody w rzece.
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał Burmistrza, jak będzie obchodzona w gminie Pyzdry
20 rocznica reform samorządowych?
Krzysztof Strużyński, burmistrz przypomniał, że prosił p. Przewodniczącego rady, aby
ostatnią sesję Rady Miejskiej poświęcić w drugiej części uroczystościom z okazji 20 lecia
samorządu terytorialnego, na którą chciałby, aby byli zaproszeni wszyscy dotychczasowi
radni, burmistrzowie i osoby, które w samorządzie pracowały i się zasłużyły do tego
samorządu. Swoją propozycję podtrzymuje i myśli, że taka sesja się odbędzie.
Józef Szafarek, kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa we Wrześni
Dzień 30 września jest dniem, w którym przelicznik Euro jest brany pod uwagę przy
wyliczaniu wysokości dopłat.
Także w tym dniu kończy się siew poplonów. Rolnicy, którzy poplonów nie zasiali mają
jeszcze jutro możliwość dokonania zmian lub zgłoszenia, że dane pole jest podmokłe i zasiew
poplonu jest niemożliwy. W przypadku starego programu dotyczącego poplonów 2007/13
czas siewu można przedłużyć do 10 października. W przypadku nowego programu nie ma
przedłużenia. Powiatowe Biuro Agencji zwróciło się do Ministerstwa poprzez posła
Grzeszczaka o wydłużenie terminu chociaż do 10 października. Agencja oczekuje na
odpowiedź.
Odnowa potencjału gospodarczego po powodzi. Gminna komisja w Pyzdrach dokonała
oceny. Protokoły spływają do Agencji. Został ogłoszony program, z którego rolnicy mogą
korzystać. Termin składania wniosków od 1 października do 12 listopada.
Początkowo mówiono, że wszystkie gospodarstwa, które doznały szkody potencjału
gospodarczego powyżej 30% lub 10.000 zł mogą się ubiegać o dotację z modernizacji

gospodarstw rolnych do wysokości 130% szkody.
Koszty kwalifikowane, to 90%. Ostatecznie interpretacja jest taka, że o dotację mogą ubiegać
się rolnicy, którzy doznali szkód w produkcji roślinnej, zwierzęcej, maszynach oraz w
budowlach.
W gminie Pyzdry rolników, którzy szkody mieli wyrządzone w budowlach jest bardzo
niewielu i nie są zainteresowani tą formą pomocy.
Zostają wysyłane decyzje dotyczące dopłat ONW. W pierwszej kolejności jest załatwiana
gmina Pyzdry, ponieważ została dotknięta powodzią. Wypłata pieniędzy rozpocznie się od 18.
Dopłaty obszarowe wypłacane są od 1 grudnia. Także wypłata pieniędzy dotyczących starego
programu rolno – środowiskowego też rozpocznie się od 1 grudnia dla gmin objętych
powodzią. Natomiast wypłata według nowego programu rozpocznie się od 1 stycznia i będzie
trwać do końca lutego.
Stanisław Janiak, radny zapytał jak wygląda sytuacja z rentami strukturalnymi i dotacjami
dla młodych rolników?
Józef Szafarek, kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa we Wrześni
Wniosków o renty strukturalne złożyło 50 rolników. Z wypowiedzi Ministra wynikałoby, że
tylko 20 rolników mogłoby skorzystać z renty strukturalnej. Ale rolnicy, którzy spełniają
warunki, tj. przekazali powyżej 6 ha maja szanse otrzymać renty strukturalne.
W przypadku przekazania gospodarstwa na następcę był warunek, że należy złożyć wniosek
młodego rolnika.
Minister też powiedział, że ile będzie złożonych wniosków młodego rolnika, to dla
wszystkich pieniędzy starczy.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady p. Mieczysław Podlewski przedstawił informację o realizacji zadań
w okresie międzysesyjnym.
8 lipca - Rada Sołecka i mieszkańcy wsi Dłusk zwrócili się z wnioskiem o dowożenie dzieci
do szkoły. Wniosek został skierowany do Burmistrza.
19 lipca – pismo od p. Burchackiej z Gorazdowa w sprawie przydzielenia mieszkania. Pismo
zostało skierowane do Burmistrza.
5 sierpnia – p. Jolanta Depczyńska z Pyzdr zwróciła się do Rady Miejskiej z wnioskiem o
umorzenie dotychczasowych zadłużeń. Udzielona została odpowiedź, że kompetencje posiada
Burmistrz.
10 sierpnia – Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wskazała, że uchwała nr
XXXVI/251/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.07.2010r. w sprawie zmian w budżecie
została podjęta z naruszeniem prawa.
21 sierpnia – udział w dożynkach gminnych w Tarnowej,
26 sierpnia – udział w otwarciu drogi Górne Grady,
3 wrzesień – Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię o
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyzdrach na temat złożonych przez radnych
oświadczeń majątkowych
Zgodnie z art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. U. Nr
142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) radni Rady Miejskiej w Pyzdrach złożyli
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oświadczenia o stanie majątkowym.
Powyższe oświadczenia w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zostały złożone zgodnie z
ustawą do 30 kwietnia 2010 roku oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Jeden egzemplarz oświadczeń został przesłany do Urzędu Skarbowego we Wrześni, drugi
pozostaje w dokumentacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyzdrach.

Oświadczenia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyzdrach zostały przesłane w
ustawowych terminach do Wojewody Wielkopolskiego.
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach zostały zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy odpowiedzi na
interpelacje otrzymali i czy ich zadawalają?
Grzegorz Ławniczak odniósł się do odpowiedzi, jaką otrzymał w sprawie lokalu
wyborczego w Pietrzykowie, który ostatnio znajdował się na korytarzu szkolnym. Osobiście
może głosować w kotłowni, ale jak to wytłumaczyć starszym ludziom, którzy budowali w
czynie społecznym budynek szkolny.
W sprawie dokończenia budowy chodnika w Pietrzykowie, to p. Burmistrz na zebraniu
obiecał dokończenie chodnika, a nie ja.
Józef Błaszczak – w sprawie interpelacji dotyczącej prześwietlenia drzew przy cmentarzu
otrzymał odpowiedź od Dyrekcji Dróg Wojewódzkich w Koninie, że będzie to wykonane do
końca września br. Szkoda, ze nie zostało to wykonane, bo niektóre gałęzie stwarzają
zagrożenie.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr – dysponentem miejsca na lokal wyborczy jest
dyrektor szkoły. Skoro p. Dyrektor uważała, że korytarz jest najlepszym miejscem, to
wskazała to miejsce. W szkole w Pyzdrach lokal wyborczy też znajduje się na korytarzu.
Jeżeli dla p. Radnego głosowanie na korytarzu jest takie hańbiące i poniżające, to będzie
wydane polecenie, aby przy następnych wyborach lokal wyborczy znajdował się w klasie.
Chodnik, w Pietrzykowie znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 466. Powiedział, że
będzie upraszał p. Kierownika RDW w Koninie p. Marka Jaśkowiaka, aby dalszy ciąg
chodnika wykonał. Pan Jaśkowiak powiedział, że ten chodnik będzie realizowany w 2011 r.
Przypomniał, że między Pyzdrami i Dłuskiem została ułożona kanalizacja deszczowa
(odwodnienie drogi i chodnika) i występuje pilna potrzeb ułożenia nowego chodnika na
odcinku ok. 2 km na co potrzeba ok. 500.000 zł i to zadanie też nie będzie w br. realizowane.
Dopiero w przyszłym roku. Przez ten czas mieszkańcy Pyzdr i Dłuska będą musieli się
przemęczyć, chodząc drogą, co jest bardzo niebezpieczne, albo po rozkopanym poboczu.
W sprawie prześwietlenia drzew jest ogłoszony przetarg i z chwilą wyłonienia wykonawcy
będzie to zadanie wykonane.
W sprawach dróg wojewódzkich cenne są każde spostrzeżenia i uwagi, ale Dyrekcja
Wojewódzka Dróg ma określony plan działań i zgodnie z nim realizuje zadania.
Stanisław Janiak, radny poprosił władze gminne o przygotowanie projektu uchwały
odnośnie ponoszonych kosztów sądowych. Dotyczy sytuacji zwolnienia pracownika. W
takich przypadkach najczęściej pracownik występuje do sądu i w 90% wygrywa sprawę z
pracodawcą. Chodzi o ustalenie osoby odpowiedzialnej w przypadku przegrania sprawy
sądowej. A odpowiedzialność ponosi osoba, która podpisała zwolnienie z pracy
pracownikowi, czyli ta osoba z własnych pieniędzy ponosi koszty sądowe, a nie z pieniędzy
podatników.
Ponadto zwrócił się do p. Burmistrza z uwagą, że jeżeli p. Burmistrz wystąpił do Rady
Miejskiej o zatwierdzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, to w ślad za tym powinien być przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały
dotyczący zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego. To było obowiązkiem p.
Burmistrza.
Stwierdził, że Burmistrz tego nie dokonał i na Jego osobie gra.
Odczytał, co na ten temat mówią przepisy prawne.
Krzysztof Strużyński, burmistrz – Studium Zagospodarowania Przestrzennego było

zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej. Pod koniec ubiegłej kadencji Rady był zatwierdzany
plan zagospodarowania przestrzennego.
Plan ze względu na swój obszar nie obejmuje całej gminy, ponieważ koszt tego opracowania
byłby niewspółmiernie duży. Dlatego wytypowanych zostało 12 największych wsi i miasto
Pyzdry. Uchwałą Rady było to zatwierdzane. Jeżeli wtedy p. Radny myślałby o swojej
działce, to wtedy należało wnieść o zmianę planu zagospodarowania i byłyby wtedy temat
zatwierdzony. A teraz może p. Radny wystąpić z wnioskiem o zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego, tak jak może każdy mieszkaniec gminy. Wtedy Rada
Miejska ustosunkowuje się do wniosku.
Eugeniusz Staszak, radny – w tej sprawie brakło dobrej woli obu stron. Burmistrz twierdzi,
że p. Janiak mógł napisać wniosek o zmianę planu. Ale skoro sprawa p. Janiaka dotycząca
wykupu gruntów pod drogę po wytyczeniu działek budowlanych od 1,5 roku się ciągnie, to
był czas na uregulowanie sprawy. Gdyby p. Janiak napisał wniosek, to sprawa byłaby już
dzisiaj rozstrzygnięta.
A teraz jest niepotrzebna polemika. Zwykły mieszkaniec mota się w interpelacjach
zapisanych w Poradniku sołtysa. Burmistrz korzysta z porady prawnej.
Krzysztof Strużyński, burmistrz – w omawianej sprawie zabrakło zgłoszenia, bo trudno
jest, żeby Burmistrz wiedział o wszystkich sprawach, które dręczą wszystkich mieszkańców.
Przypomniał, że zmiana planu była wykonywana na wniosek p. Głuchowskiego, który chciał,
aby na swojej działce mógł zlokalizować budynki gospodarcze, czy suszarnię przy ul.
Zwierzyniec. Na ten wniosek została podjęta uchwała o zmianie planu zagospodarowania. W
tej samej uchwale została zaproponowana zmiany planu zagospodarowania terenu przy ul.
Farnej, gdzie miał być zlokalizowany w systemie deweloperskim blok mieszkalny. Prace się
przeciągają, bo konserwator zabytków wie, że Pyzdry są objęte ochroną konserwatorską,
Natura 2000, parkiem krajobrazowym.
Zapewne żadne miasto czy gmina w Polsce nie ma planu zagospodarowania przestrzennego,
który obejmowałby całkowity teren miasta czy gminy. Plan zagospodarowania wykonuje się
fragmentami, tam, gdzie jest taka potrzeba.
Jeżeli była taka potrzeba, to radny Janiak mógł to zgłosić i byłoby to przegłosowane i
zatwierdzone. Oczywiście łączy się to z kosztami i otrzymaniem pozytywnych opinii od
wymaganych ustawami instytucji.
Zmiana planu zagospodarowania jest czasochłonna i trwa ok. 7-8 miesięcy.
Stanisław Janiak, radny zgłosił interpelację, aby uchwalić plan zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Zapowiednia.
Krzysztof Strużyński, burmistrz – to musi być sprecyzowany wniosek , bo wieś
Zapowiednia jest rozległym terenem.
Stanisław Janiak, radny – dotyczy to działki 149/2.
Krzysztof Strużyński, burmistrz zapytał, kto jest właścicielem tej działki?
Stanisław Janiak, radny – ja. Przypomniał, że jak było uchwalane studium
zagospodarowania, to jako jedyny radny był przeciwny.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr – to p. Radny musi złożyć wniosek.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Mieczysław Podlewski poprosił p. Skarbnik o poinformowanie
radnych o nieprawidłowościach w uchwale Rady Miejskiej nr XXXVI/251/10 z dnia 8 lipca
2010 r. w sprawie zmian w budżecie, a następnie odczytanie projektu uchwały przygotowanej
na dzisiejszą sesję.
Antonina Balicka, skarbnik – w powyższej uchwale dotyczącej zmian w budżecie zostały
podjęte zmiany polegające na przeniesieniu w wydatkach środków unijnych z paragrafu 6050
na paragraf z końcówką 8 i 9. Nie został natomiast dołączony załącznik o wieloletnich

programach realizowanych w oparciu o środki unijne. Z powyższego powodu Regionalna
Izba Obrachunkowa wskazała na tę rozbieżność. Z uwagi na okres urlopowy Regionalna Izba
Obrachunkowa wyraziła zgodę na usunięcie nieprawidłowości do dnia 30 września 2010r.
Powyższy załącznik jest dołączony do projektu uchwały o zmianach w budżecie
przygotowany na dzisiejszą sesję.
Józef Błaszczak, radny – ale tematu dotyczącego zastrzeżeń Regionalnej Izby
Obrachunkowej do uchwały o zmianach w budżecie z 8 lipca 2010r. nie ma ujętego w
porządku obrad dzisiejszej sesji.
Antonina Balicka, skarbnik – temat ten jest ujęty w projekcie uchwały dotyczącej zmian w
budżecie, który jest przygotowany na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący Rady Mieczysław Podlewski – na posiedzeniu Komisji Budżetowo –
Finansowej ten temat nie był omówiony, na pozostałych tak?
Antonina Balicka, skarbnik – w wakacje widziała się z p. Przewodniczącym i V-ce
Przewodniczącym Rady oraz Komisji Budżetowo – Finansowej, a na Komisji być może o
tym nie wspomniała. Ale do projektu zmian w budżecie na ostatnio odbywające się
posiedzenia Komisji ten załącznik był dołączony. Jest to załącznik nr 4 – wydatki na projekty
współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Henryk Pyrzyk, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej stwierdził, że po
naradzie w dniu dzisiejszym Klub Radnych Siedmiu przychylił się do zmniejszenia środków
w dziale 758 w kwocie 20.000 zł i w dziale 921 o kwotę 16.860 zł z przeznaczeniem na
zwiększenie środków w dziale 754. Pozostałych zmian Klub Radnych Siedmiu nie przyjmuje.
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa
stwierdziła, że Klub wnosi o przyjęcie całego projektu uchwały dotyczącego zmian w
budżecie wziąwszy pod uwagę to, że kadencja tej Rady się już kończy i gdyby w budżecie
gminy Pyzdry nie było płynności, to ta sytuacja byłaby trochę ośmieszająca radnych, a nie p.
Skarbnik, p. Burmistrza.
Wiadomo, że za budżet odpowiedzialny jest p. Burmistrz, p. Skarbnik, ale czego Rada nie
zatwierdzi, nie każe przekazać, to nie ma. Dlatego Klub Wspólnoty Samorządowej wnosi o
przyjęcie całego projektu uchwały, a jeżeli już Klub Siedmiu nie chce w całości zatwierdzić
zmian w budżecie, to chociaż niech Klub Siedmiu zatwierdzi zmiany dotyczące zakupu
pojazdu strażackiego i zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 400.000 zł, by płynność
finansowa była zachowana.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Kto z radnych jest za przyjęciem zmiany, którą przedstawił p. Przewodniczący Komisji
Budżetowo – Finansowej?
„Za” głosowało 9 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 6 radnych.
Ad. 7.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Henryk Pyrzyk, radny wnioskował, aby powyższą uchwałę przesłać sołtysom, organizacja

pozarządowym, by było wiadomo do kiedy wnioski do budżetu można składać i do kogo.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/263/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia
wyodrębnionych rachunków dochodów.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/264/10 w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9.
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprzedaży nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Dolne Grądy w trybie przetargowym.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/265/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
Dolne Grądy w trybie przetargowym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10.
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprzedaży wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości mieszkaniowej.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/266/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
mieszkaniowej.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11.
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.

Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, jeden radny nie brał udziału w
głosowani, podjęła Uchwałę Nr XXXVII/267/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił radnych, aby punkt 12 porządku
obrad wykluczyć z porządku obrad i przenieść na kolejną sesję, bo będą przygotowane nowe,
dokładniejsze wyliczenia odnośnie opłaty za przedszkole.
Alicja Płoszewska, radca prawny – w tej sytuacji powinna nastąpić zmiana porządku obrad
albo oddalenie tej uchwały. Zmiana porządku może nastąpić także w toku sesji, ale wymaga
jest wtedy bezwzględna większość.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poddał pod głosowanie wniosek o
wykreślenie z porządku obrad punktu 12 dotyczącego opłat za przedszkole.
„Za” wnioskiem głosowało 15 radnych.
Ad. 13.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody za I półrocze 2010r. zostały
wykonane w kwocie 9.463.549,57 zł, co stanowi 53,75% zakładanego planu. Wydatki
natomiast wykonano w kwocie 8.896.668,96 zł, co stanowi 37,88% zakładanego planu.
Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę
6.564.301,31 zł, natomiast wykonano tylko 127.215,66 zł, co stanowi 1, 94 % planowanych
wydatków majątkowych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest
realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w II półroczu br.
Na dzień 30 czerwca zapłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek w wysokości 370.891,42 zł, co stanowi 52,93% zakładanego planu.
Wysokość spłat kredytów i pożyczek w połowie roku przekroczyła 90%, ponieważ gmina
pozyskała środki finansowe z europejskiego funduszu rozwoju wsi polskiej z przeznaczeniem
na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę drogi gminnej w m. Lisewo.
Na dzień 30 czerwca 2010r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 266.880,61
zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Rada Miejska w Pyzdrach jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację z wykonania
budżetu gminy i Miasta za i półrocze 2010r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14.
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał opinię potwierdzającej celowość realizacji i
dofinansowania zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry i
Zapowiednia”.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji.
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” wydala opinię potwierdzającą
celowość realizacji i dofinansowania zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej w m.
Wrąbczynkowskie Holendry i Zapowiednia”.

Ad. 15.
Józef Błaszczak, radny zauważył, że czas pracy Poczty w Pyzdrach tj. do godziny 15 jest za
krótki. Takie rozwiązanie jest niekorzystne dla mieszkańców naszej gminy. Ponadto na dachu
budynku Poczty od stycznia br. znajduje się duża gałąź, która powoduje niszczenie pokrycia
dachowego.
W szkole w Pyzdrach zostali zatrudnieni emeryci z gminy Kołaczkowo. W związku z tym
zapytał, czy gmina Kołaczkowo też zatrudni osoby bezrobotne z gminy Pyzdry?
Roman Dreżewski, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach Jednym z zatrudnionych emerytów jest 36 letnia osoba, która po latach pracy odeszła na
emeryturę z inne służby. Nikt na poszukiwane stanowisko nauczyciela o określonej
specjalności (wychowania fizycznego) nie złożył podania.
Po tak krótkim okresie czasu jest zadowolony z pracy tego nauczyciela. Zapewne i opinie
uczniów też są pozytywne. Już zdążył wyłowić talent w rzucie oszczepem, biegacza, który
będzie brał udział w zawodach wojewódzkich.
Przy zatrudnianiu należy się kierować oceną człowieka, a nie miejscem zamieszkania. Bo w
przypadku kierowania się miejscem zamieszkania, to uznany byłby za pracodawcę łamiącego
prawo pracy.
Do prowadzenia lekcji z matematyki został zatrudniony nauczyciel emeryt, ale z dużym
doświadczeniem. Przy zatrudnianiu nauczyciela bardzo ważne jest, żeby zatrudnić fachowca
niż osobę przypadkową tylko, dlatego, że jest bez pracy. Należy dodać, że nikt z terenu gminy
Pyzdry z kwalifikacjami do prowadzenia matematyki nie złożył podania o pracę.
Przemysław Dębski, sekretarz dodał, że ten matematyk jest mieszkańcem Pyzdr.
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że z m. Lisewo jest uzdolniona sportowo uczennica,
której nikt finansowo nie pomaga. O niej się nic nie mówi. Dlaczego w Pyzdrach nie promuje
się zdolnej młodzieży.
Roman Dreżewski, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach Ta dziewczyna jest pod opieką trenera Kaczora we Wrześni.
Szkoła w Pyzdrach nie prowadzi klubu sportowego. A sportowiec aby uzyskiwał dobre
wyniki musi prowadzić codziennie trening w klubie, który tym się zajmuje.
Zadaniem nauczyciela w szkole jest dbanie o ogólny rozwój ucznia i w okresie zajęć
lekcyjnych wyławiać talenty, które dalej powinny trafiać do klubów
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, kto ściągnął p. Kozłowską (dyrektor M-G Ośrodka Kultury)
do Pyzdr, kto ją przyjął do pracy? Jakie szkody wyrządziła w ośrodku kultury, że została
zwolniona z pracy po 12 latach pracy? Na jaką kwotę strat naraziła gminę ?
Zapytał, kto w gminie Pyzdry rządzi, czy p. Burmistrz, czy p. Błaszczak? Bo p. Błaszczak
chodzi po Pyzdrach i mówi, że p. Kozłowską trzeba zwolnić. Także na ten temat wypowiada
się w gazecie. Bo skoro p. Błaszczak od roku czasu mówi, że p. Kozłowska będzie zwolniona,
to dlatego pyta się kto w gminie Pyzdry rządzi?
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr powrócił do punktu 6 porządku obrad sesji tj. zmian
w budżecie.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie nie jest przegłosowana, ponieważ tylko zostały
przegłosowane pewne punktu projektu uchwały.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – zostały przegłosowane zmiany dotyczące
zakupu samochody strażackiego.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr poinformował, że zmiany w budżecie proponuje
Burmistrz. Burmistrz zaproponował zmiany w budżecie, ale nie zostały one w całości
przegłosowane, dlatego ta uchwała jest nieważna. Stwierdził, by radni byli tego świadomi,
szczególnie radni z Rataj i Pietrzykowa, którzy chcą przeznaczyć pieniądze na zakup
samochodu strażackiego.

Andrzej Łyskawa, radny – poprosił o wytłumaczenie zaistniałej sytuacji.
Alicja Płoszewska, radca prawny – ustawa o finansach publicznych mówi, że inicjatywa
zmiany uchwały budżetowej już podjętej należy do Burmistrza.
A przy głosowaniu oparto się o opinię tylko jednej Komisji. Nie uwzględniono opinii
pozostałych Komisji.
Andrzej Łyskawa, radny – ale jak większość z Komisji wysuwa propozycje, to uwzględnia
się je.
Alicja Płoszewska, radca prawny – ale Komisja nie jest organem Rady. W przypadku
uchwały budżetowej propozycje wysuwa tylko Burmistrz.
Przemysław Dębski, sekretarz - w przypadku innej uchwały niż budżetowa, to prawidłowa
sytuacja powinna wyglądać tak, że jeśli jest projekt uchwały i opinie z trzech komisji, i każda
komisja ma inne zdanie w tym samym temacie, to w pierwszej kolejności głosowane są
zmiany najdalej idące. Gdyby uchwała dotyczyła innej sprawy niż budżetu, to wnioskiem
najdalej idącym jest wniosek Komisji Zdrowia, ponieważ Komisja ta przyjęła cały projekt
uchwały. W następnej kolejności głosowany byłby wniosek Komisji Gospodarczej, która
zaproponowała pewien katalog zmian, a najbardziej okrojoną wersje przedstawiła Komisja
Budżetowo – Finansowa. Tak by wyglądało w przypadku innych uchwał poza uchwałą
dotyczącą zmian w budżecie. W tym konkretnym przypadku inicjatywa należy do Burmistrza
i głosuje się ten projekt uchwały, który przedstawia Burmistrz.
Grzegorz Ławniczak, radny – o tym, który wniosek jest najdalej idący decyduje
Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski stwierdził, że zmiany w budżecie zostały
podjęte większością głosów.
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk podziękował, za przychylne ustosunkowanie się do
prośby mieszkańców wsi Dłusk w sprawie dowozu dzieci do szkoły.
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość zapytał, na jakim etapie jest sprawa ustalenia
granicy drogi w m. Modlica?
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr – powyższa sprawa jest w sądzie.
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, czy Rada Miejska planuje
uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie dokończenia budowy drogi w m. Walga? W tej
sprawie w ubr. Był złożony wniosek. Czy w tym roku też ponownie trzeba składać wniosek?
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – do projektu budżetu zadania wprowadza
Burmistrz. Jeżeli Burmistrz to zadanie ujmie w projekcie budżetu, to niezależnie od tego,
którzy radni będą wybrani w nadchodzących wyborach, to tego zadania z budżetu nie
wykreślą.
Wojciech Tomaszewski stwierdził, że samochód strażacki dla OSP w Pietrzykowie zostanie
zakupiony.
Przy składaniu wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP
Pietrzyków były planowane własne środki OSP Pietrzyków. Pozyskano 44.850 zł, w tym
28.000 zł od strażaków. Planowane było pozyskanie 20.000 zł od sponsorów, a pozyskano
tylko 2.000 zł.
Koszt zakupu samochodu po przetargu wynosi 177.300 zł.
Do Zarządu Wojewódzkiej Straży zostało już przekazane 80.000 zł, reszta zostanie
przekazana i samochód będzie do odbioru.
Dnia 15 listopada br. jest planowane poświęcenie tego samochodu w Poznaniu.
Grzegorz Głuchowski, rolnik z Pyzdr przy ul. Zwierzyniec.
Stwierdził, że w trakcie prac przy budowie kanalizacji wywożono na Jego działkę nr 1693/2
bez pozwolenia ziemię. Zasypano rowy odwadniające, a przez to były kłopoty z drogą, która
była min. zalewana.
Burmistrz był na wizji terenu, obiecał coś zrobić, ale nie zrobione jest nic.

Kiedyś na w/w działce (na górze) został ustawiony śmietnik (kontener), który po interwencji
p. Głuchowskiego został ustawiony w dolnej części działki. Po jakimś czasie pojemnik został
zabrany, ale hałda śmieci pozostała.
Poinformował, że zostały wkopane kamienie graniczne w granicy działki. Chciał ustawić płot,
ale nie może doszukać się kamieni granicznych. Może ich nie ma. Może są, ale niewidoczne,
bo albo są zasypane ziemią, albo przewrócone.
Na działce p. Głuchowskiego znajdował się rów, który odprowadzał nadmiar wody, ale gmina
ten rów zasypała bez zgody p. Gluchowskiego.
Pan Głuchowski zapytał p. Burmistrza, kto teraz zapłaci za otworzenie granicy?
Zwrócił się z prośbą o zabranie śmieci, które zostały przez mieszkańców zgromadzone na
w/w działce.
Ponadto poruszył temat chorej wierzby, pod którą gmina podprowadziła drogę. Drzewo to
stanowi zagrożenie.
Dwa lata temu sytuację dotyczącą wierzby poznał nawet ksiądz proboszcz.
Dzisiaj też o tym problemie poinformował radnych, by większe gremium osób wiedziało.
Chciałby zrozumienia.
Dodał, że jako rolnikowi gospodarstwa prosperującego, który nie pobiera dotacji, bo uważa,
że są biedniejsi ludzie, radna Kłossowska z Jego najważniejszego kawałka ziemi zrobiła w
planie zagospodarowania teren zieleni.
Rozumie, że zmiana planu zagospodarowania była podana do publicznej wiadomości i jako
zainteresowana osoba powinien się z tym zapoznać. Ale p. Kłossowska w tym samym czasie
była u p. Głuchowskiego w domu i o tym fakcie mogła Go powiadomić.
Przecież o O sprawach związanych z planem zagospodarowania przestrzennego powiadamia
się ludzi w sposób zwyczajowo przyjęty. To w Pyzdrach nie ma zwyczaju powiadamiania
ludzi. Przecież p. Kłossowska mogła wtedy przekazać stosowną informację.
Z protokołów sesji wynika, że to wszystko powiedziała p. Kłossowska jako Przewodnicząca
Rady.
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała p. Głuchowskiego, czy wiedział w perspektywie
dalszych lat, co będzie chciał? W ciągu kilu lat stale zmieniał swoje potrzeby.
Miał p. Głuchowski pretensje do wszystkich, ale sam nie wiedział, co na swoim gruncie
będzie robił. Pan Głuchowski nie był sprecyzowany w swoich działaniach gospodarczych i
dlatego każde następne działanie kolidowało z wytycznymi, które było.
Dopiero teraz zaczyna p. Głuchowski działania w zakresie ustawienia ogrodzenia.
Z wypowiedzi osób, które mieszkały przed p. Głuchowskim wynika, że przy studni, która jest
teraz zakopana znajduje się kamień graniczny. Według tych osób, to p. Głuchowski wsunął się
w granice. Ludzie mają pretensje, nie wiedzą o co się Pan Głuchowski ze wszystkimi skłóca.
Pan Głuchowski musi się ograniczyć w swoich dążeniach i sprecyzować, co faktycznie chce.
Rada Miejska przychylnie podeszła do prośby p. Głuchowskiego w sprawie zmiany planu
zagospodarowania. Był p. Głuchowski proszony o przyjście do Urzędu w celu ustalenia, co
konkretnie p. Głuchowski chce.
Osobiście też się przychyliła do prośby p. Głuchowskiego, bo daleka jest od tego, żeby p.
Głuchowskiemu szkodzić.
Grzegorz Głuchowski, rolnik z Pyzdr przy ul. Zwierzyniec.
Pani Kłossowska kłamie.
Stanisław Janiak, radny – gdy występuje spór graniczny, to wynajmuje się geodetę, który
wskazuje granicę. Koszty pokrywa osoba winna, która się wgrodziła.
Niewyobrażalne jest, żeby gmina na grunt prywatny, w tym konkretnym przypadku p.
Głuchowskiego wywoziła ziemię, czy składowała śmieci.
Grzegorz Głuchowski, rolnik z Pyzdr przy ul. Zwierzyniec.
Poinformował, że zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza o wycięcie w/w wierzby.

Teraz ponownie zwraca się z prośbą do p. Burmistrza o pomoc przy wycięciu tej wierzby,
która stanowi zagrożenie szczególnie dla dzieci.
Miał już zgodę na wycięcie, na zdjęcie drutów energetycznych, bo nad drzewem przechodzi
linia energetyczna. Ale wierzba nie została jeszcze ścięta.
Przemysław Dębski, sekretarz – p. Głuchowski miał zgodę, ale nie wykorzystał jej w
określonym czasie.
Grzegorz Głuchowski, rolnik z Pyzdr przy ul. Zwierzyniec stwierdził, że ścięcie wierzby pod
kątem technicznym jest dla Niego dużym wyzwaniem.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr – p. Głuchowki zapomniał powiedzieć, że ta duża
wierzba rośnie na Jego nieruchomości. Jest to bardzo stare drzewo. Składało się wówczas z
trzech bardzo grubych konarów, a w niej była wmontowana linia energetyczna.
Pan Głuchowski przyszedł do burmistrza, żeby gmina z prywatnej działki p. Głuchowskiego
wycięła wierzbę, bo ona stanowi zagrożenie.
Tak postąpić mógłby każdy mieszkaniec gminy tj. przyjść z prośba o wycięcie drzewa
rosnącego na prywatnym gruncie.
Poinformował, że wówczas zobowiązał się do załatwienia kwestii wyłączenia na czas
ścinania drzewa linii energetycznej u kierownika Energetyki. Takie zezwolenie było
załatwione już chyba dwukrotnie, tylko trudno było Puzdrach. Głuchowskiego w Pyzdrach
trafić, bo w Pyzdrach przebywa najczęściej latem, a resztę czasu spędza w Bydgoszczy.
Przy prowadzeniu spraw związanych z planem zagospodarowania przestrzennego nigdy nie
było indywidualnego powiadamiania mieszkańców.
O tym fakcie mieszkańcy są powiadamiany w sposób zwyczajowo przyjęty.
Sprawa śmietnika. Był ustawiony kontener na śmieci, ale on już od dawna tam nie stoi.
Wszystkie tzw. kontenery dostępne do mieszkańców na terenie gminy zostały zlikwidowane.
A kanalizacja była budowa do p. Głuchowskiego. Przy drodze nie było ustabilizowanych
kamieni granicznych. Jest to teren, który graniczy ze stawami. Geodeci mówią, że teren ten
jest nieuregulowany. Jest tam wielka skarpa, która dotyczy tzw. suchego stawu.
Propozycje zmian w planie zagospodarowania przestrzennego były pozytywnie zatwierdzane,
dopóki przedstawiciel konserwatora zabytków nie przyjechał na wizję i nie stwierdził, że
teren ten to duża skarpa i nie ma mowy o budowie budynku gospodarczego.
Pan Głuchowski trzykrotnie zmieniał decyzje o sposobie zagospodarowania działki. Miała
być budowana suszarnia do grzybów i były jeszcze inne pomysły.
Pan Głuchowski jest emerytowanym funkcjonariuszem, ma dużo czasu i może pisać o wielu
sprawach. Ale najlepiej gdyby pewne sprawy zaczął od siebie. Jakby tak było, to byśmy
dzisiaj nie rozmawiali na ten temat. To do właściciela nieruchomości należy ścięcie drzewa,
które zagraża otoczeniu.
Elżbieta Kłossowska, radna przypomniała, że zawsze przy okazji wypowiadania się o
rozbudowie drogi przy ul. Zwierzyniec prosiła o uregulowanie spraw dot. granicy drogi z p.
Głuchowskim. Żeby temat ten był uregulowany, by nie działa się krzywda p. Głuchowskiemu
się nie działa.
Faktycznie kamień graniczy znajduje się prawie na środku drogi przy ul. Zwierzyniec na
wysokości działki p. Głuchowskiego. Ludzie to kwestionują. Mając na uwadze to, że zapewne
budowa dalszego odcinka drogi przy ul. Zwierzyniec będzie realizowana, sprawdzenie
granicy drogi na w/w odcinku jest bardzo potrzebne.
Gdy była przewodniczącą to poznała sprawę p. Głuchowskiego odnośnie wycięcia wierzby.
W sprawie drogi było już tak, że p. Głuchowski wyrażał zgodę na przeznaczenie części
swojego gruntu (cypelka) z przeznaczeniem na drogę w zamian za to, że gmina po
preferencyjnej cenie sprzeda grunty stawowe. Pan Głuchowski miał zakusy na prowadzenie
działalności rekreacyjnej. A to nie było możliwe. Były też inne plany.
Poprosiła, żeby teraz p. Głuchowski winy nie zganiał, bo była dalekoidąca, żeby p.

Głuchowskiemu pomoc.
Poprosiła, aby p. Głuchowski zawsze mówił konkretnie o co Mu chodzi.
Eugeniusz Staszak, radny – w sprawie uchwały budżetowej były pewne zawirowania.
Niepotrzebnie, że na posiedzeniach każda Komisja miała swoje zakusy odnośnie wykonania
jakiś zadań.
Uważa i liczy, że jeszcze raz dojdzie do spotkania radnych, a Burmistrz znajdzie salomonowe
wyjście z sytuacji w stosunku do tych niezrealizowanych postulatów Klubu Siedmiu, by te
postulaty nabrały perspektywicznego i dobrego rozwiązania.
Obecnie zauważana jest walka dwóch klubów radnych. Czasami radny nie ma innego oręża,
tylko musi być brutalny.
Od dwóch lat Burmistrz musi zrozumieć, że trzeba z radą i z radnymi współpracować.
W tej sprawie liczy na dobrą wolę Burmistrza.
Gdy Przewodniczący Rady stwierdzi, że sprawa postulatów Klubu Siedmiu jest załatwiona i
zwoła sesję, to my radni na tej sesji się spotkamy.
W sprawie p. Głuchowskiego wywiązała się niepotrzebnie dłuższa polemika, w której zaczęło
się wypominanie, co zaczyna przypominać klimat dyrdymały.
Skoro sprawy nie idzie załatwić, to należy ją rozpatrzyć w szerszym gronie.
A sprawa dotycząca drogi wymaga uregulowania.
Antonina Balicka, skarbnik – skoro uchwała o zmianach w budżecie nie była podjęta, to tak
samo nie został podjęty załącznik, który dotyczył uchwały o zmianach w budżecie z 8 lipca
2010r.
Grzegorz Głuchowski, rolnik z Pyzdr przy ul. Zwierzyniec poinformował, że osobiście
zatrudnił geodetę do ustalenia granicy działki i wkopania kamieni. O tym fakcie wiedział
także urząd, który był powiadomiony o pracach geodety.
Wojciech Tomaszewski zapytał, czy może liczyć na pieniądze z budżetu Rady, o które
wystąpił. Stwierdził, że ostatecznie OSP Pietrzyków może wystąpić o pożyczkę od prywatnej
osoby.
Adam Nyszler – kapelmistrz orkiestry dętej
Poinformował, że przyszedł na sesję z pierwszą klarnecistką orkiestry dętej Joanna
Frankiewicz, aby przekazać pewne informacje dotyczące projektu budżetu orkiestry na
przyszły rok. Plan finansowy został przygotowany w porozumieniu z dyrektorem M-G
Ośrodka Kultury.
Zapotrzebowanie orkiestry na środki jest może wysoki, ale to wynika z cen instrumentów i
tak: klarnet firmy jamaha kosztuje ok. 3.000 zł, trąbka - 6.000 zł - 6.900 zł, saksofon
tenerowy firmy jamaha – ok. 6.500 zł, nowa tuba firmy amerykańskiej kosztuje ok. 25.000 zł.
W trakcie wyjazdów orkiestry z Pyzdr na koncerty największe zainteresowanie wśród
słuchaczy ma właśnie tuba.
Inwestować w orkiestrę należy, bo są chętni do grania i są też widoczne efekty i pozytywne
opinie. W projekcie budżetu orkiestry jest zapisana kwota 10.000 zł na warsztaty dla orkiestry
i wyjazdy, które promują gminę, a czasem nawet i powiat.
Poinformował, że czynione są starania odnośnie wyjazdu orkiestry do Lwowa.
Eugeniusz Staszak, radny zaproponował, aby dziewczyny występujące przy orkiestrze były
odważne i miały kontakt wzrokowy z osobami oglądającymi ich występ oraz aby np. na tubę
przed i po występnie umieścić herb Pyzdr.
Adam Nyszler – kapelmistrz orkiestry dętej
Poinformował, że na wyjazdach przed orkiestrą idzie osoba niosąca tablicę z napisem Pyzdry.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr powrócił do tematu uchwały w sprawie zmian w
budżecie.
Stwierdził, że był zaszokowany jak otrzymał pismo od Klubu Radnych Siedmiu przy Radzie
Miejskiej w Pyzdrach, w którym zapisane zostało, że jak Burmistrz nie zrealizuje pewnych

zadań, to będzie negatywny stosunek radnych z tego Klubu do głosowania podczas sesji.
Odczytał treść pisma”
„Burmistrz Pyzdr
Po przeprowadzonych przetargach na drogę w Górnych Grądach i remoncie dachu w budynku
OSP w Pyzdrach uzyskamy oszczędności w kwocie 230.000 zł. W związku z tym Klub
Radnych Siedmiu przy Radzie Miejskiej w Pyzdrach zwraca się o wprowadzenie zmian w
budżecie na 2010 rok i ujęcie w nim podanych inwestycji, remontów lub wykupu gruntu:
- budowa nawierzchni drogi przy ul. Daszyńskiego – ok. 44.000 zł,
- budowa nawierzchni drogi przy ul. Niecała – 20.000 zł,
- remont chodnika przy Placu Sikorskiego – 20.000 zł,
- budowa chodnika w Rudzie Komorskiej przy drodze gminnej – 30.000 zł,
- wykup gruntu pod drogę we wsi Zapowiednia – 18.000 zł.
Idąc na daleki kompromis proponujemy z kwoty 230.000 zł zrealizowanie inwestycji na
kwotę 132.000 zł. W przypadku negatywnego stosunku Burmistrza do proponowanych zmian
Klub Radnych Siedmiu będzie miał to na uwadze podczas kolejnych głosowań.
Z poważaniem.
Wszyscy radni się podpisali.
Burmistrz uważał to za oczywisty szantaż, ponieważ uważa, że jeśli Burmistrz ma
proponować jakieś zmiany, to je proponuje. Ale nie można do tego podchodzić tak, że w
przeprowadzonych przetargach, były jakieś oszczędności, bo wiadomo, że na przetargi został
zaciągnięty kredyt, który trzeba spłacać z odsetkami.
Prawie przy każdej inwestycji kwota z kosztorysu jest większa od kwoty wynikłej po
przetargu.
Na początku roku wykonawcy proponują niższe koszty wykonania inwestycji, natomiast w
drugim półroczu wykonawcy są drożsi, czego przykładem są budowy boiska orlik.
Uznał, że jest lekką przesadą budowanie chodnika w Rudzie Komorskiej przy drodze
gminnej. Przecież przez Rudę Komorską przebiegają także drogi powiatowe. Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni p. Kubczak stwierdziła, że gdyby chciała w Rudzie
Komorskiej wykonać chodnik, to najpierw należałoby wykonać odwodnienie drogi i wykonać
dokumentację. A to wszystko wymaga czasu. A pismo Klubu Siedmiu wpłynęło pod koniec
lipca.
Trzy pierwsze zadania, które zostały wykonane były istotne i bardzo potrzebne. Natomiast
wykonanie chodnika w Rudzie Komorskiej można zaproponować Powiatowemu Zarządowi
Dróg, by ujął to zadanie w swoim budżecie.
Dotychczas współpraca ze Starostwem jest dobra i tylko dobra wola Starosty i nasza
doprowadzi do wspólnego działania.
Jeśli chodzi o wykup gruntu od p. Janiaka, to były wątpliwości, bo w projekcie, w tej drodze
prywatnej były zaplanowane słupy telekomunikacyjne a nie w gruntach prywatnych. Przecież
gmina nie będzie kupowała gruntu ze słupami, bo potem by gmina musiała występować o
przeniesienia słupa. Gmina musiała by uzbroić ten teren np. doprowadzić wodę. Może być
kolejne żądanie radnego, aby tę drogę utwardzić.
Wiadomo jest, ze każdorazowo z takim wykupem gruntu pod drogę wiążą się pewne koszty.
Burmistrz uważa, że ten budżet i tak jest mocno zadłużony i tych dwóch zadań Klubu
Siedmiu nie ujął w budżecie ze względu na oszczędności w budżecie.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – odcinek chodnika w Rudzie Komorskiej
znajduje się przy drodze gminnej. Obecnie dzieci na autobus idą jezdnią i jest bardzo
niebezpiecznie. Są kałuże, jest błoto.
Kiedyś p. Burmistrz powiedział o drodze w kierunku Modlicy przy wale, że ta droga nie
interesuje, bo nią nie jeździ. Tak samo p. Burmistrza nie interesuje chodnik.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr – kiedyś powiedział, że w większości wsi dzieci nie

maja chodników.
Ad. 16
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Ad. 17.
Protokół sesji został przyjęty („za” – 14, nieobecny -1).
Ad. 24.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski podziękował za udział w sesji i na tym
zakończył o godzinie1630 XXXVII Sesję Rady Miejskiej.

Protokółowała:
Alina Banaszak

Przewodniczący obrad
Mieczysław Podlewski

