
Protokół Nr IV/11 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 2 lutego 2011 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
IV 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.  
Następnie powitała panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami, sołtysów                           
i wszystkich zaproszonych gości.  
 
Poprosiła, aby wszyscy, którzy będą zabierać głos korzystali z mikrofonów, ponieważ ułatwi 
to odsłuchanie przebiegu sesji i usprawni sporządzanie protokołu.  
 
Następnie odczytała proponowany porządek obrad sesji, który został przyjęty bez uwag 
(jednogłośnie).  
 
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.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   

i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok:  

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  
b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,  
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego 

Komisji ds. budżetu,  
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,  
e) przegłosowanie wniesionych poprawek,  
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Pyzdry.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pyzdry.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w m. 
Białobrzeg.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
12. Zatwierdzenie planu pracy:  

a) Rady Miejskiej,  
b) Komisji Budżetowo-Finansowej, 
c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego,  
d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty  

Kultury, Sportu i Rekreacji.  
13. Zapytania i wolne wnioski. 
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14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
16. 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.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zapytała czy odpowiedzi na interpelacje 
i zapytania są zadawalające? 
Radni nie wnieśli uwag.  
 
Interpelacje zgłoszone na sesji:  
Marek Kami ński, radny  
Poprosił o wystosowanie pismo do telekomunikacji o usunięcie słupów telefonicznych, które 
prowadzą do leśniczówki Kamień, ponieważ linii telefonicznej już dawno nie ma, a stojące 
słupy przeszkadzają rolnikom w uprawie pól.  
Przypomniał, że na poprzedniej sesji radna Ilona Nowicka zgłosiła wniosek o ujęcie  
w budżecie gminy na 2011 r. budowy drogi w sołectwie Kruszyny.  
Wiadomym jest, że budowa w/w drogi nie jest ujęta w budżecie. Ale zadał pytanie, czy  
zaplanowane jest wykonanie dokumentacji na tę drogę? Jeżeli nie w 2011r., to kiedy? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że porozumienie wypracowane na 
posiedzeniach komisji było takie, że w pierwszej kolejności należy drogi odwodnić, czyli 
środki, które zostały przekazane na wsparcie zadań melioracyjnych na terenie gminy w dużej 
mierze trafią na tereny sołectwa Kruszyny, ponieważ tam występuje najtrudniejsza sytuacja. 
Nie będzie to jedyne miejsce, w które te środki trafią. Ze sprawozdania Burmistrza wynika, że 
wiele sołectw potrzebuje wsparcia.  
Istniejąca sytuacja sprawia, że drogi w pierwszej kolejności powinny być odwodnione, 
dopiero później można rozpatrywać sprawę ich utwardzenia.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga poinformował, że w m. Walga znajduje się 
napowietrzna linia telefoniczna, która nie jest użytkowana, ponieważ telefony liniowe zostały 
zlikwidowane. Powyższą linie także należałoby zlikwidować.  
Hanna Skrzydlewska, radna zwróciła się do radnych powiatowych, aby zainterweniowali  
w sprawie planu zmiany sposobu działalności poczty w Pyzdrach.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że wszelkie informacje dotyczące poczty  
w Pyzdrach są informacjami nieoficjalne. Od miejscowego naczelnika poczty wiadomo tylko, 
że od 1 kwietnia miejscem zatrudnienia listonoszy będzie urząd pocztowy we Wrześni.   
Urząd nie dysponuje żadną informacją na temat dalszego losu budynku czy pozostałych 
pracowników poza listonoszami poczty w Pyzdrach.  
Możliwe, że na zapytanie pisemne Urzędu Miejskiego w Pyzdrach kierownictwo Poczty 
przekaże wyjaśnienia.  
Kazimierz Szablewski, radny stwierdził, że należy zwrócić się do Powiatowego Zarządu 
Dróg we Wrześni o wycięcie krzewów rosnących przy drodze Ruda Komorska – Lisewo, 
które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 
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Andrzej Łyskawa, radny zwrócił się do p. Burmistrza, aby zastanowić się nad sposobem 
zagospodarowania działek nr 10/10 i 10/11 położonych w m. Rataje.  
Obecnie są to działki, które wymagają porządkowania, koszenia trawy. Prace te wykonuje 
sołtys. Jeżeli działki zostałyby sprzedane, to nowy właściciel na pewno by je uporządkował  
i zagospodarował.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy gmina nie składała wniosku o dofinansowanie na 
promenadę i na ścieżkę rowerową, ponieważ w gazecie Wiadomości Wrzesińskie jeden  
z radnych powiatowych napisał, że w wyniku konfliktu miedzy radnymi a burmistrzem nie 
zostały złożone wnioski o dofinansowanie na w/w zadania.  
Jeżeli jest to nieprawda, to należy napisać w tej sprawie sprostowanie.  
Dodał, że radny powiatowy p. Mazurkiewiczem jest z gminy Miłosław. Niech zajmie się 
sprawami dotyczącymi gminy Miłosław, bo do zrobienia w tej gminie też jest jeszcze sporo.  
Przemysław Dębski, sekretarz po zapoznaniu się z wywiadem z radnym zamieszczony  
w Wiadomościach Wrzesińskich wystosowany został do redakcji gazety krótki tekst 
odnoszący się do tego wywiadu. Do słów wyjaśnienia zostały dołączony wykaz wszystkich 
projektów, które gmina Pyzdry od 2007 r. realizuje ze wsparciem środków zewnętrznych  
(krajowych i unijnych).  
Krzysztof Strużyński, burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi radnego Łyskawy.  
W/w działki są własnością gminy. Działki nie wymagają zbyt dużego nakładu pracy, 
ponieważ są zarastane samosiejkami.  
Niepokojący jest natomiast stan spichlerza w m. Rataje. W związku z tym poinformowano 
konserwatora zabytków o stanie technicznym tego budynku. Zwrócono się także o to, by 
konserwator wyraził zgodę na jego sprzedaż.  
Dodał, że zbywanie gruntów gminnych wpłynie korzystnie na zrównoważenie budżetu, mając 
na uwadze bardzo duże potrzeby związane z likwidacją skutków dużych opadów i wysokiego 
poziomu wód.  
W telekomunikacji trwa wielka reorganizacja. Wiele punktów w terenie zostało 
zlikwidowanych. W związku z tym niektóre sprawy w terenie nie są realizowane chociażby  
likwidacja słupów, ponieważ koszt wyjazdu ekipy w teren jest stosunkowo wysoki.  
Ale temat usunięcia słupów telekomunikacyjnych zostanie zgłoszony. Można wystąpić o to, 
aby telekomunikacja wyraziła zgodę na usunięcie słupów przez właścicieli gruntów, na 
których się one znajdują.  
Poinformował, że na sprawy związane z melioracją w gminie zostały w budżecie 
wygospodarowane dodatkowe środki w kwocie 100.000 zł, które należy racjonalnie 
rozdysponować. 
W przypadku m. Kruszyny najważniejszą i najpilniejszą teraz sprawą nie jest wykonanie 
dokumentacji na drogę, ale wywóz kamienia czy żużla na jej utwardzenie. Konieczne także 
jest odwodnienie tej drogi. Na terenie sołectwa znajdują się cztery rowy, które należy 
odnowić, wykonać nowe przepusty. Materiał jest zgromadzony. Pewne prace będą wykonane, 
ale muszą być lepsze warunki, by można rozpocząć prace. Prace będą wykonywane na razie 
systemem gospodarczym.  
   
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/II/39/7/Ko/2010 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16.12.2010r. w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”  
podjęła Uchwałę Nr IV/22/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła o godz. 15 10 przerwę, która trwała do godz. 15 25.  
 
Ad. 7.  
a)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok. 
 
b) 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
c) 
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 
po posiedzeniach wszystkich Komisji Rady. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 
 
d)   
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/I/39/7/Ko/2010 Składu  
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16.12.2010r. w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
e)  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przystąpiła do przegłosowania wniesionych 
poprawek do projektu budżetu.  
„Za” przyjęciem poprawek głosowało 10 radnych. „wstrzymało się” – 5.  
 
f)  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przystąpiła do przegłosowania projektu 
uchwały budżetowej wraz z poprawkami.  
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za” ,przy 3 „przeciw” i 2  
„wstrzymujących się”  podjęła Uchwałę Nr IV/23/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
i Miasta Pyzdry na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Jan Serbinowski, pracownik urzędu odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Pyzdry.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/24/11  
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Jan Serbinowski, pracownik urzędu odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy p. Głuchowski – zainteresowany zmianą planu 
zagospodarowania zapoznał się ze zmianami, by nie było tak, że za jakiś czas będzie miał 
znów jakieś uwagi?  
Jarosław Jeżyński, projektant planu odpowiedział, że p. Głuchowski uczestniczył  
w dyskusji publicznej nad projektem zmiany planu. Złożył uwagę do projektu, która została  
w pełni uwzględniona. W uwadze chodziło o pomniejszenie terenu przeznaczonego pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Pan 
Głuchowski zapoznał się z wykonanym projektem planu. Dodatkowych uwag nie zgłosił. 
Należy mieć nadzieję, że żadnych uwag już nie wniesie.  
 
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 IV/25/11  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej o nr geodezyjnym 40/1 położonej w m. Białobrzeg.  
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 IV/26/11  
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr geodezyjnym 40/1 położonej  
w m. Białobrzeg. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał projekt uchwały  
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/27/11  
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
a)  
Marek Wardeński, wiceprzewodniczący rady odczytał plan pracy Rady Miejskiej na 
2011r.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” przyjęła plan pracy Rady 
Miejskiej na 2011r. Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.  
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b)  
Marek Kruszczak, z-ca przewodniczącego komisji budżetowo – finansowej odczytał plan 
pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2011r.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” 
przyjęła plan pracy Komisji Budżetowo – Finansowej. Plan pracy stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
c)  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odczytał plan pracy Komisji.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” 
przyjęła plan pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego. Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.  
 
d)  
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odczytała plan pracy Komisji.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” 
przyjęła plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji . Plan pracy stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Ad. 13.  
Marek Wardeński, radny poprosił p. Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na poniżej 
zgłoszone zapytania 
Mieszkaniec Pyzdr p. Grzegorz Głuchowski zgłosił, że znajduje się drzewo, które zagraża 
życiu ludzkiemu. Rzekomo mówione było, że gmina w/w Panu coś pomoże.  
Zapytał, czy istnieje możliwość dokonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
na wniosek p. Kruszyńskiego z Pyzdr.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że w poprzedniej kadencji Rada wyraziła 
zgodę na bezpłatne wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek p. 
Głuchowskiego.  Koszt powyższego to ok. 12.000 zł.  
Drzewo, o którym wspomniał radny Wardeński rośnie na gruncie p. Głuchowskiego, który 
miał to drzewo usunąć. Gmina załatwiła wyłączenie prądu, ale p. Głuchowski z tego nie 
skorzystał i drzewa nie usunął.  
Skoro drzewo rożnie na prywatnym gruncie, to gmina tego drzewa nie będzie usuwała, bo  
w przyszłości musiałaby wszystkim mieszkańcom tę usługę wykonywać.  
Pan Kruszyński zgłosił wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. 
Dotyczy to terenu przy ul. Wrzesińskiej. Obecnie w planie teren ten jest zapisany jako pod 
działalność gospodarczą nie związane z zabudową jednorodzinną, a we wniosku o chodzi  
o zapisanie w planie tego terenu jako zabudowę rodzinną z możliwością prowadzenia usług.  
Temat ten zostanie przygotowany na kolejną sesję  
Wnioskodawca pokryje koszty zmiany planu.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga poinformował, że przy drodze Pyzdry – 
Zagórów na wysokości wyjazdu z m. Walga znajduje się przystanek PKS. Pobocze tej drogi 
jest bardzo zarośnięte przez krzewy, co powoduje, że wyjazd z m. Walga jest bardzo  
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uciążliwy i niebezpieczny, bo niewidoczny. Dlatego należałoby wyciąć krzewy, albo 
przenieść przystanek w inne miejsce.  
Andrzej Łyskawa, radny skierował zapytanie do radnej Skrzydlewskiej.  
Poprosił o wskazanie w prawie samorządowym przepisu, który zabrania radnemu nie 
będącemu członkiem komisji uczestniczenia w obradach komisji.  
Hanna Skrzydlewska, radna odpowiedziała, że żadnemu radnemu nie zabroniła brać udział 
w pracach Komisji. Radni nie zrzeszeni w żadnej komisji uczestniczyli w ostatnim 
posiedzeniu Komisji Budżetowo – Finansowej. Przecież nikt ich nie wypraszał.  
Poprosiła o wyjaśnienie, bo nie rozumie o co radnemu Łyskawie chodzi.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że radni nie będący członkiem żadnej komisji nie 
mają uwag.  
Andrzej Łyskawa, radny – czy jeden radny może drugiemu zakazać pracować w wybranej 
przez siebie komisji.  
Hanna Skrzydlewska, radna odpowiedziała, że uczestniczyć mogą we wszystkich 
komisjach.  
Andrzej Łyskawa, radny – tak, ale nie mają głosu.  
Alicja Płoszewska, radca prawny poinformowała, że w ustawie o samorządzie gminnym 
napisane jest, że rada gminy wybiera komisje i ustala ich skład osobowy, bo komisja nie jest 
hajt parkiem, do którego może przyjść każdy kto ma czas.  
Do prowadzenia prac komisji, przeprowadzania głosowań uprawnieni są ci radni, którzy 
zostali powołani do składu komisji.  
Ponadto ustawa mówi o tym, że zawiadamia się radnych nie będących członkami komisji. 
Radni ci mogą uczestniczyć w posiedzeniu, zabierać głos, jeżeli zostanie im udzielony, ale nie 
mają prawa głosować.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, czy można w części zmienić Statut gminy, by każdy 
radny oprócz przewodniczącego rady był członkiem jakiejś komisji.  
Alicja Płoszewska, radca prawny – zapis mówiący o tym, by każdy radny przynależał do 
jakieś komisji jest przymuszaniem radnego, dlatego aby odpowiedzieć na to pytanie, 
należałoby dokonać analizy prawnej w tym temacie.  
Poinformowała, że pewne zapisy statutów gmin, których projektodawcą był Wojewódzki 
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych obecnie kwestionowane są przez 
prokuratora. Dlatego najlepiej będzie jak nadzór prokuratury ostatecznie wypowie się w 
sprawie statutów i wtedy do tematu zmiany statuty gminy będzie można przystąpić.  
Andrzej Łyskawa, radny przypomniał, że jeden z radnych został pozbawiony bycia 
członkiem komisji i tylko radna Skrzydlewska mogła do tego doprowadzić.   
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że radny Łyskawa przecenia Jej możliwości, 
ponieważ przy podejmowaniu decyzji ma tylko jeden głos.   
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska poprosiła radnych do biura Rady, 
aby wspólnie z radca prawnym pewne kwestie dotyczące statutu gminy można było wspólnie 
omówić.  
Lechosław Sulkowski, radny zwrócił się z wnioskiem o utwardzenie drogi prowadzącej do 
stawów na odcinku ok. 50 m.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że radnym nie zrzeszonym w żadnej komisji jest tak 
dobrze. Nie należy ich uszczęśliwiać na siłę. Jako radny niezrzeszony w żadnej komisji może 
brać udział w posiedzeniu każdej komisji.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska stwierdziła, że chciała poprosić 
radnych nie należących do żadnej Komisji, aby zechcieli pracować w jakieś komisji. Ale 
skoro radny Ławniczak tak mówi, to niejako zwalnia przewodniczącego rady od nakłaniania 
radnych do tego.  



 8 

Mieczysław Podlewski, radny nawiązał do wypowiedzi radnego Łyskawy i Skrzydlewskiej, 
a mianowicie, że w poprzedniej kadencji przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej 
p. Skrzydlewska powiedziała radnym, aby patrzyli na Nią jak mają głosować.  
Hanna Skrzydlewska, radna przypomniała, że w poprzedniej kadencji rady, kiedy p. 
Podlewski był członkiem Klubu Wspólnota Samorządowa, to powiedział, że nie będzie 
wiedział jak głosować, na co odpowiedziała, że jak p. Podlewski nie będzie wiedział jak 
głosować, to może patrzeć na przewodniczącą Klubu.  
Grzegorz Ławniczak, radny – w poprzedniej kadencji widział, jak p. Skrzydlewska na 
początku informowała radnych jak mają głosować.  
Hanna Skrzydlewska, radna – to jest nieprawda.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że obecna sytuacja w Radzie Miejskiej jest nienormalna 
i przewodnicząca Rady powinna to sprostować.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska – poinformowała, że chciała radnych 
niezrzeszonych zaprosić, do rozmowy, ale skoro jeden z nich p. Ławniczak powiedział, że im 
jest tak dobrze, to czuje się zwolniona z obowiązku prowadzenia rozmów na w/w temat.   
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że jako radny życzy sobie by przewodnicząca rady 
przysyłała zaproszenia na wszystkie komisje, bo ostatnio nie na wszystkie posiedzenia 
otrzymał.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska poinformowała, że na pierwszej sesji 
nie zostali wybrani przewodniczący poszczególnych Komisji dlatego o terminach pierwszych 
posiedzeniach komisji informowała wszystkich radnych przewodnicząca rady.  
A od momentu wyboru przewodniczących Komisji kompetencje do zapraszania na 
posiedzenia komisji mają przewodniczący komisji.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zgłosił wniosek o zamontowanie na terenie m. 
Dłusk 2 lamp oświetlenia ulicznego (koło promu i na końcu wioski w kierunku posesji p. 
Zająca). Wnioskował, aby zostało to ujęte w budżecie br.  
Kazimierz Pawlak, sołtys sołectwa Białobrzeg zapytał, czy istnieje szansa na 
doprowadzenie wodociągu do mieszkańców m. Białobrzeg Ratajski.? 
Czy po obniżeniu się poziomu wody będzie wykonywany mostek na łąkach w m. Białobrzeg? 
Czy pieniądze zaplanowane w ubr, na w/w cel nie przepadły. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz  
Została wystosowana prośba do Wojewody o przełożenie realizacji inwestycji na 2011r.  
z uwagi na wysoki poziom wody. Wykonawca jest przygotowany, tylko oczekuje na 
obniżenie się poziomu wody.  
Józef Stawski, sołtys sołectwa Wrąbczynek poinformował, że przy posesji  
p. Młodojewskiego rośnie brzoza, która wypycha linie energetyczne. Jako sołtys 
interweniował do Zakładu Energetycznego w Słupcy, który miał dokonać obcięcia drzewa. 
Ale nie zostało to wykonane. Była też interwencja zgłoszona do Zakładu Energetycznego w 
Kaliszu, ale tam odpowiedziano, że skoro drzewo znajduje się przy prywatnej posesji, to 
właściciel musi złożyć wniosek i zapłacić za wykonanie usługi.  
Poprosił o dalszą interwencję w tej sprawie.  
Halina Polińska, mieszkanka sołectwa Kruszyny  
Mieszkańcy sołectwa już w ubiegłym roku złożyli wniosek o budowę drogi. Wniosek był 
rozbudowany, poparty zdjęciami. Burmistrz przed wyborami obiecał mieszkańcom drogę.  
Poprosiła radną Nowicką, aby zgłosiła wniosek formalny pod glosowanie, by był ujęty  
w budżecie. Okazało się, że p. Nowicka jako młoda radna nie wiedziała, że wniosek 
mieszkańców, aby został ujęty w budżecie musi przejść przez głosowanie. Wniosek nie był 
brany pod rozwagę na posiedzeniu komisji budżetowej.  
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Z posiadanych informacji wynika, że gmina może występować o dofinansowanie, gdy 
posiada dokumentację na dane zadanie. Bo zapewne sama gmina tej drogi nie jest wstanie 
wykonać.  
A od wielu lat na Kruszynach jest tak, że przywozi się szlakę, gruz. Wiadomo, że drogę 
trzeba wywyższyć.  
Zacznie się już coś dziać, ponieważ są zaplanowane środki na działania melioracyjne, a co za 
tym idzie zostanie odprowadzona woda z pól rowami.  
Jeżeli byłaby jeszcze dokumentacja na budowę drogi, to można by wykonywać odwodnienie  
i  budować drogę.  
Mieszkańcy sołectwa są zniecierpliwieni, uważają, że znów zostaną oszukani. Minie 
kadencja, kolejne lata, a droga nie będzie wybudowana. Będzie przywieziony gruz, a niech 
mieszkańcy go sobie rozrzucą. Tak wypowiadają się mieszkańcy, ale bezpośrednio boją się 
mówić. 
Stwierdziła, że ostatnio został wywieziony gruz i zrzucony k. sklepu. Panowie, którzy 
rozrzucali ten gruz zrobili to nierówno, a przez 40 minut przebywali w sklepie, a mieszkańcy 
nie mogli tą drogą przejechać.  
Dodała, że na sesjach radni zgadzali się, że droga w m. Kruszyny będzie. Wiadomo, ze gmina 
będzie chciała wykonać ją jak najtaniej, ale bez wsparcia zewnętrznego będzie trudno. A żeby 
otrzymać pieniądze zewnętrzne potrzebna jest dokumentacja, której wykonanie kosztuje ok. 
15.000 zł, a jeżeli należałoby wykonać jeszcze podkłady to łącznie 20.000 zł.  
A przecież sołectwo środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na drogę.  
Sytuacja w sołectwie jest trudna. Zebranie wiejskie odbędzie się w sklepie, ponieważ ze 
świetlicy wiejskiej nie można skorzystać, z uwagi na wysoki poziom wody.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska stwierdziła, że ustalenie terminu 
realizacji dużego zadania, jakim jest budowy drogi w m. Kruszyny nie jest zależne tylko od 
faktu złożenia interpelacji i uczestnictwa mieszkańców w trzech sesjach Rady. Przychylność 
zarówno p. Burmistrza jak i radnych jest, ale żeby wykonać ostatni etap zadania tj. 
utwardzenie drogi, najpierw trzeba wykonać prace przygotowawcze. Dlatego realizacja 
wniosku mieszkańców musi być rozciągnięta w czasie.  
Halina Polińska, mieszkanka sołectwa Kruszyny – realizacja zadania może być 
rozciągnięta w czasie, ale w budżecie gminy wykonanie dokumentacji na drogę w m. 
Kruszyny powinno być zapisane. Także w wieloletnim planie inwestycyjnym ta inwestycja 
powinna też być zapisana.  
Ponadto wniosła uwagę, że protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej nie został jeszcze 
zamieszczony w internecie.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska – protokoły sesji są zamieszczane  
w internecie dopiero po zatwierdzeniu jego treści przez radnych na kolejnej sesji.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że p. Burmistrz w kampanii wyborczej dużo 
obiecał i żeby to zrealizować, to Burmistrzem musiałby być z 20 lat.  
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych wyjaśnił sprawę dotycząca pracowników, którzy rozgarniali gruz 
na drodze w m. Kruszyny.  
Nie byli to pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, ale osoby odpracowujące wyrok 
sądowy.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  
Odniósł się do zarzutu, że gdy był na zebraniu wiejskim, to powiedział, że droga w m. 
Kruszyny będzie budowana.  
Od dłuższego czasu na zebraniach wiejskich mówił, że najpierw należy wykonać wodociąg,  
a dopiero utwardzenie drogi.  
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Wodociąg udało się chociaż w bardzo trudnych warunkach z uwagi na wysoki poziom wód 
wykonać.  
Teraz trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze, czy posiadanie dokumentacji na drogę i nic 
więcej, czy prowadzenie działań w terenie w zakresie nawożenia kamienia na utwardzenie  
i wywyższenie drogi, na co dokumentacja nie jest potrzebna.  
Dokumentacja jest potrzeba przy ubieganiu się o środki zewnętrze, a wiadomo, że na 
omawianą drogę gmina środków z zewnątrz nie otrzyma, ponieważ droga ta nie spełnia 
stawianych wymogów np. nie łączy się z drogą wojewódzką, nie ma konieczności poprawy 
bezpieczeństwa.  
A droga w m. Kruszyny wymaga wywyższenia, ponieważ cała miejscowość jest nisko 
położona. Znajdowały się tam cztery rowy, których obecnie nie ma, bo są zasypane. Rowy te 
muszą zostać odnowione, a grunty odwodnione.  
Obecne warunki pogodowe sprzyjają, aby nawieź gruz na drogę by stawała się bardziej 
przejezdna.  
Na obecną sytuację w sołectwie patrzą inaczej rdzenni mieszkańcy Kruszyn, a inaczej patrzą 
ludzie, którzy przyjechali jako letnicy i mieszkają w m. Kruszyny od niedawna.  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia zapytał przewodniczącą Rady, czy sołtysi 
mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rady?  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska odpowiedziała, że posiedzenia 
komisji są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, jedynie osoby te mogą zabierać glos, 
gdy przewodniczący Komisji tego głosu udzieli.  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia zgłosił wniosek odnośnie złego 
oznakowania drogi asfaltowej w m. Zapowiednia.  
Na drodze od strony m. Wrąbczynkowskie Holendry ustawiono znak, który wskazuje, że 
droga prosta to jest droga przez m. Królewiny, a pierwsza w prawo jest podporządkowana. A 
zdarza się, że kierowcy szczególnie w nocy skręcają w pierwszą w prawo, tj. do posesji  
p. Janiaka.  
Ponadto wnioskował do Rady Miejskiej, aby wygospodarowała w budżecie pieniądze na 
budowę wodociągu do posesji w m. Białobrzeg Ratajski (11 przyłączy).  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska wnioskował o naprawę śluzy  
w Rudzie Komorskiej. W tej sprawie były prowadzone rozmowy z kierownikiem 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Inwestycji Rolniczych p. Nizio. Ma to być wykonane. 
Dobrze byłoby gdyby ten wniosek został poparty przez Radę Miejską.  
Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grądy wnioskował o zamontowanie na 
terenie sołectwa dwóch lamp oświetlenia ulicznego oraz o przeniesienie jednej lampy w inne 
miejsce.  
Halina Polińska, mieszkanka sołectwa Kruszyny poczuła się obrażona wypowiedzią 
Burmistrza odnośnie stałych mieszkańców i letników. Czy nie traktuje burmistrz 
społeczeństwa jako całość.  
Do tej miejscowości jeździ już od 10 lat, bywa codziennie i nie może p. Burmistrz nazywać 
takiej osoby letnikiem.  
Dodała, że szczególnie starsi mieszkańcy boją się cokolwiek powiedzieć.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, ze swoją wypowiedzią nikogo nie obraził. Jest 
mieszkańcem gminy Pyzdry od urodzenia i wie co mieszkańcy mówią. Wie też co 
mieszkańcy mówią o p. Polińskiej.  
 
Ad. 14.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  
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Ad.15.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -14, „wstrzymał się” – 1).  
 
Ad. 22.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 17 05 zamknęła IV sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

(Alina Banaszak)                                                   /-/ Elżbieta Kłossowska  

                                                
                 R a d n i  
1. Marek Kamiński         ..............................                                            

2. Marek Kruszczak      ..............................                                                             

3. Grzegorz Ławniczak     .............................. 

4. Andrzej Łyskawa     .............................                                                                          

5. Ilona Nowicka     …………………. 

6. Paszak Krzysztof      …………………. 

7. Mieczysław Podlewski     …………………. 

8. Henryk Pyrzyk     ..............................                                  

9. Elżbieta Ratajczyk     …………………. 

10.Hanna Skrzydlewska     …………………. 

11.Lechosław Sulkowski    .............................. 

12.Kazimierz Szablewski                ..............................   

13.Marianna Urbaniak     …………………. 

14.Marek Wardeński      …………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


