
Protokół Nr VII/11 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 29 września 2011 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
VII 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, 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 gminy i miasta na 2011r.   
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom 
wodnym dotacji z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, sposobu jej rozliczania 
oraz kontroli.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Pyzdry.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej 
w m. Pyzdry.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
lokalu mieszkalnego położonego w Pyzdrach.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej Pyzdrach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXIX/252/06, IX/97/03, 
XV/88/08, XXVIII/08.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości 
położonej w m. Białobrzeg.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry.  



18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  
i ustalenia ich przebiegu.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian planu odnowy 
miejscowości: Dłusk, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Pietrzyków.  

21. Zapytania i wolne wnioski. 
22. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
24. Zakończenie sesji 

 
Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę w porządku obrad sesji tj. punkt 9 przenieść 
jako punkt 6. Zmiana podyktowana jest tym, by po zatwierdzeniu uchwały o udzielaniu 
spółkom wodnym dotacji zaplanować w zmianach w budżecie środki dla spółek.    
Antonina Balicka, skarbnik dodała, że jeżeli Rada chce jeszcze w budżecie 2011 r 
wyasygnować jakąś kwotę dla spółek to najpierw musi być podjęta uchwała dotycząca dotacji 
dla spółek wodnych a dopiero uchwała w sprawie zmian w budżecie.  
Hanna Skrzydlewska, radna powiedziała, że Komisja budżetowo – Finansowa wnosi o 
wykreślenie z porządku obrad sesji punktu 16 dotyczącego przystąpienia Gminy i Miasta 
Pyzdry do Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska. Radni nie są przeciwni 
przystąpieniu do w/w organizacji, ale mają pytania do statutu, na które nie ma odpowiedzi. 
Komisja proponuje przesunięcie tego tematu na następną sesję, a udzielić odpowiedzi na 
pytania powinni p. Kowalscy.  
Przemysław Dębski, sekretarz wniósł o wykreślenie z porządku obrad sesji punktu 13 
dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na to, że dotychczas obowiązująca 
ustawa o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  
już nie obowiązuje, a nowe przepisy wejdą w życie z dniem 8 października 2011r. Zatem 
zasadne jest wykreślenie omawianego punktu z porządku dzisiejszej sesji i przeniesienie na 
kolejne posiedzenie.  
 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przegłosowania poprawek do porządku obrad sesji:  

1)  „Za” przeniesieniem punktu 9 po punkcie 5 głosowało 15 radnych,  
2) „Za” wykre śleniem punktu 13 głosowało 12 radnych, „przeciw’ – 0, „wstrzymało 

się” – 3 
3) „za” wykre śleniem punktu 16 głosowało 10 radnych, „przeciw’ – 2, „wstrzymało 

się” – 3.  
 
Porządek obrad po zmianach: 

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 trybu postępowania o udzielenie spółkom 

wodnym dotacji z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, sposobu jej rozliczania 
oraz kontroli.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r.   



8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Pyzdry.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej 
w m. Pyzdry.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
lokalu mieszkalnego położonego w Pyzdrach.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXIX/252/06, IX/97/03, 
XV/88/08, XXVIII/08.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości 
położonej w m. Białobrzeg.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  
i ustalenia ich przebiegu.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian planu odnowy 
miejscowości: Dłusk, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Pietrzyków.  

19. Zapytania i wolne wnioski. 
20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
22. 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.  
Zgłoszone interpelacje:  
Grzegorz Ławniczak, radny – mieszkańcy wsi Pietrzyków Kolonia pytają, kiedy  
p. Burmistrz wywiąże się z obietnic dotyczących budowy drogi i dokończenie budowy 
chodnika. Na jakim etapie są te  inwestycje?  
Andrzej Łyskawa, radny zgłosił interpelację dotyczącą wynajmu części budynku szkoły 
podstawowej w Pietrzykowie, zwolnienia pracownika szkoły oraz spłaty należności przez  
p. Kowalskiego byłego inkasenta za wodę. Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia poinformował, że mieszkańcy sołectwa 
zorganizowali zebranie, na którym ustalono, że rolnicy, którego grunt przynależy do rowu 



tzw. powiatowego będą dokonywali wpłaty w wysokości 200 zł. Ustalono także, że zebrane 
pieniądze będą wpłacane na konto, ale konta bankowego nie można otworzyć. 
W związku z tym zapytał radcę prawnego, w jaki sposób można otworzyć konto bankowe, by 
zebrane pieniądze można było wpłacić. Obecnie pieniądze znajdują się u sołtysa.  
Andrzej Łyskawa, sołtys sołectwa Rataje przypomniał, że kiedyś już zgłaszał problem 
związany z długim oczekiwaniem na wypis z ksiąg wieczystych. Obecnie nic się nie zmieniło. 
Jeden z mieszkańców naszej gminy za wypisem z ksiąg wieczystych w Słupcy czekał aż 34 
dni, przy czym wypisy we Wrześni są wydawane w ciągu ok. 7 dni.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie trybu postępowania  
o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, sposobu jej 
rozliczania oraz kontroli.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Alicja Płoszewska, radca prawny – z projektu uchwały należy wykreślić w § 7 ust. 7 punkt 
3, ponieważ jak wynika z wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej błędem może być 
także błąd rachunkowy, który mógłby spowodować rozwiązanie umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.   
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/54/2011  
w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry, sposobu jej rozliczania oraz kontroli po wykreśleniu w § 7 ust. 7 punktu 3.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  
i miasta na 2011r.   
W związku z podjęciem uchwały dotyczącej dotacji dla spółek wodnych proponuje się 
ponadto zmniejszyć wydatki o kwotę 6.000 zł w dziale 010 rozdział 01008 § 4300), a 
zwiększyć § 2830.  
Ponadto, aby w dziale 801 (przedszkole) rozdział 80104 § 4210 zmniejszyć o kwotę 1596 zł, 
a zwiększyć § 2310 o kwotę 1.596 zł . Kwotę tę stanowiłby zwrot dotacji, którą budżet gminy 
Września dopłaca do dziecka z terenu gminy Pyzdry, które uczęszcza do przedszkola we 
Wrześni. Oboje rodzice dziecka pracują, a matka pracuje we Wrześni i dowozi dziecko do 
przedszkola we Wrześni.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy w przedszkolu w Pyzdrach nie ma miejsca do tego 
dziecka? Podobno też matka dziecka nie otrzymała odpowiedzi na piśmie i dlatego zawozi 
dziecko do przedszkola we Wrześni.  
Roman Dreżewski, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach  
Rodzice w okresie wiosennym składają wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Mama 
dziecka, o którym mowa złożyła stosowny wniosek i otrzymała negatywną odpowiedź.  
W przedszkolu są określone zasady naboru dzieci do przedszkola. Ustawa o systemie oświaty 
mówi o tym, że wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat. 
Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, ponieważ nie ukończyło 3 roku życia.  
Art. 14 ust. 1 pkt 1b ustawy mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 
przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.  
W przedszkolu w Pyzdrach oddziały mają maksymalna liczbę dzieci.  



Trudno przyjąć do przedszkola dziecko 2,5 roczne, bo jest ono o niskim poziomie 
samodzielności. W przedszkolu pracuje jedna osoba jako pomoc nauczyciela i obsługuje pięć 
oddziałów.  
Dziecko zamieszkuje w obwodzie, gdzie nie ma przedszkola. A w gminie Pyzdry oprócz 
przedszkola w Pyzdrach są jeszcze dwa punkty przedszkole  
Do przedszkola w Pyzdrach nie przyjęto jeszcze innych dzieci.  
Poinformował, że rodzic ma ustawową możliwość zapisania dziecka do przedszkola tam 
gdzie chce.  
Rodzice do przedszkoli publicznych zapisują dzieci, które spełniają standardy. A wymagania 
w stosunku innych form nauczania są znacznie niższe niż w przedszkolach niepublicznych.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że w wyniku zaistniałej sytuacji gmina będzie musiała 
płacić gminie Września, co miesiąc prawie 400 zł.  
Roman Dreżewski, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach  
Dyrektor placówki oświatowej ustalając liczbę oddziałów kieruje się budżetem, jaki 
otrzymuje od organu prowadzącego na prowadzenie placówki. Zostaje zatwierdzony arkusz 
organizacyjny i dyrektor samodzielnie nie może utworzyć nowego oddziału, ani dokonać 
zatrudnienia. 
Jeżeli w/w dziecko miałoby być przyjęte do przedszkola w Pyzdrach, to musiałby być 
utworzony nowy oddział, co kosztowałoby ok. 50.000 zł.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w zaistniałej sytuacji gmina Pyzdry jest 
zobowiązana podpisać porozumienie z gminą Września i przekazać dotację, bo w 
przeciwnym razie gmina Września ma prawo obciążyć gminę Pyzdry odsetkami.  
Marek Kami ński, radny zapytał, czy gmina ma obowiązek za każde dziecko, które 
uczęszcza do każdego innego przedszkola poza gminą Pyzdry płacić dotację, czy nie? 
 
Alicja Płoszewska, radca prawny stwierdziła, że cała sprawa wzięła się z postępującego w 
każdej ustawie, w każdej regulacji prawnej obciążania gmin dodatkowymi obowiązkami.  
Gdyby w Pyzdrach było przedszkole niepubliczne, to nie byłoby potrzeby przekazywania 
dotacji z budżetu gminy Pyzdry do budżetu gminy Września.   
Gmina Pyzdry w omawianym przypadku nie będzie płaciła dotacji rodzicowi dziecka, ani na 
konto przedszkola, do którego uczęszcza dziecka, ale do budżetu gminy Września.  
państwo zachęca do powiększania rodzin chociażby poprzez opłacanie niani (składki ZUS).  
Zachęca do tworzenia prywatnych przedszkoli, na utrzymanie których zobowiązuje gminy do 
przekazywania dotacji.  
Przedszkole publiczne musi spełniać konkretne wymogi, ale ich spełnienie nie ma pieniędzy.  
Marek Wardeński, radny stwierdził, że temat dotacji dla gminy Września za pobyt dziecka 
z gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni powinien być omawiany na 
posiedzeniach komisji.  
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytał, czy w przypadku, gdyby w przedszkolu w Pyzdrach było 
wolne miejsce, a pomimo to matka dziecka dowoziłaby je do niepublicznego przedszkola we 
Wrześni, to gmina Pyzdry też musiałaby przekazywać dotację gminie Września? 
Alicja Płoszewska, radca prawny – tak  
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, czy jeżeli wnuki zamelduje w Pyzdrach, a będą 
mieszkać w Poznaniu i tam chodzić do przedszkola, to gmina Pyzdry będzie musiała 
przekazywać do Poznania dotację?  



Alicja Płoszewska, radca prawny odpowiedziała, że brane jest pod uwagę to, gdzie dziecko 
mieszka, a nie gdzie jest zameldowane. Miejsce zamieszkania jest miejscem gdzie dana osoba 
przebywa z zamiarem stałego pobytu.  
Poinformowała, że od 2014 r. obowiązek stałego zameldowania nie będzie istniał.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 8 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 2 
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr VII/55/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy  
i miasta na 2011r. wraz z poprawkami. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła o godz. 15 15 przerwę, która trwała do godz.  1530  

 
Ad. 8.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części 
umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu.  
 
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 VII/56/2011 
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie określenia zakresu  
i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Pyzdry.  
 
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 VII/57/2011 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
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.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/58/2011 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 



Ad. 11.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 
niezabudowanej położonej w m. Pyzdry.  
 
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 VII/59/2011 
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Pyzdrach.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” przy 2 „przeciw” podjęła Uchwałę 
Nr VII/60/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od ceny lokalu 
mieszkalnego położonego w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał uchwały w sprawie uchylenia uchwał: Nr 
XXIX/252/06, IX/97/03, XV/88/08, XXVIII/08.  
  
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 VII/61/2011 
w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXIX/252/06, IX/97/03, XV/88/08, XXVIII/08.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej 
nieruchomości 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 VII/62/2011 
w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat zabudowanej nieruchomości położonej w m. 
Białobrzeg.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od 



właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry.  
 
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 VII/63/2011 
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  

 
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 VII/64/2011 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 17.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian planu 
odnowy miejscowości: Dłusk, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry. 

 
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 VII/65/2011 
w sprawie zatwierdzenia zmian planu odnowy miejscowości Dłusk. 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/66/2011 
w sprawie zatwierdzenia zmian planu odnowy miejscowości Wrąbczynek. 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/67/2011 
w sprawie zatwierdzenia zmian planu odnowy miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Pietrzyków. 
 
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 VII/68/2011 
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pietrzyków. 

 



Ad. 19.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady odczytała informację na temat złożonych przez 
radnych oświadczeń majątkowych.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał ile kosztowała organizacja Dni Pyzdr ze szczegółami.  
Ewa Nowak, sołtys sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry w imieniu mieszkańców  
i własnym podziękowała Burmistrzowi i radnym za wybudowanie drogi w m. 
Wrąbczynkowskie Holendry.  

 
Ad. 20.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  
 
Ad.21.  
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. 16 10 zamknęła VII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                          Przewodniczący obrad  

Alina Banaszak                                                            Elżbieta Kłossowska  
....................................... 


