
Protokół Nr XXVI/2013 

sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 7 listopada 2013 roku 

 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 

00
 otworzyła 

XXVI sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie  

w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 

osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – lista obecności 

radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Powitała panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami, radnych powiatowych  

i wszystkich zaproszonych gości.  

 

Następnie odczytała porządek obrad sesji.  
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  

5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne 

zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego 

zadania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego 

wynagrodzenia.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/166/2013 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

terminu i miejsca składania deklaracji. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności  

i wysokości stawek opłaty targowej.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej  

w obrębie Dolne Grądy.  

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
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22. Zakończenie sesji.  

Następnie zaproponowała wprowadzenie następujących zmian w porządku obrad sesji:  

 

Jako punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta na lata 2013 – 2015. 

 

Jako punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej 

w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń 

w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na cele prowadzenia placówki 

oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza Szkoła”.  

 

Jako punkt  21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/08 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 31.01.2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej  

w Pietrzykowie.  

 

Rada Miejska w Pyzdrach w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony 

porządek obrad.  

 

Ad. 3 

Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Marek Wardeński, radny zapytał, czy rozmowy prowadzone w sprawie gazu przyniosą 

korzyści dla mieszkańców?  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że rozmowy były prowadzone w szerszym 

gronie, aby wspólnie starać się o to, by podciągnięcie gazu do Pyzdr było z ujęcia w Modlicy.  

 

Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Kazimierz Szablewski, radny zwrócił się do p. Andrzeja Szablikowskiego radnego 

powiatowego  

Na odcinku od Rudy Komorskiej do Lisewa należy zebrać pobocza, bo są za wysokie 

względem drogi.  

W Lisewie przy drodze powiatowej został przewrócony drogowskaz, który należy albo 

ponownie ustawić, albo usunąć.  

Małgorzata Maćkowiak, sołtys sołectwa Białobrzeg zapytała, czy budżet gminy na 2014 r. 

będzie zakładał budowę wodociągu w m. Białobrzeg?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że projekt budżetu na rok 2014 nie zakłada 

budowy wodociągu w m. Białobrzeg.  

Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia zwrócił się do p. Andrzeja 

Szablikowskiego radnego powiatowego  

Ponownie przypomniał o nowej nawierzchni drogi Zapowiednia – Wrąbczynek, bo jej obecny 

stan jest bardzo zły.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zapytał, czy jest sens składania wniosków, 

interpelacji, bo składał 2 i 3 lata temu i nic. Czy trzeba je składać co roku?  

Jak się dowiedział od radnego Sulkowskiego ma być wykonywana droga w m. Kruszyny, a 

miała być wykonywana od ul. Wrzesińskiej w stronę Gorazdowa. 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że budżet gminy na 2014 r,. nie 

jest jeszcze uchwalony.  
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Zwróciła się do radnego Sulkowskiego, aby przy przekazywaniu informacji mówił, że są to 

jego prywatne spostrzeżenia.  

Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość przypomniał, że jest wykonana dokumentacja 

na budowę drogi Zamość – Dolne Grądy. Skoro jest dokumentacja, to należałoby to zadanie 

zrealizować. Kiedy zostanie zrobiony przepust na tej drodze? 

Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grądy zapytał, kiedy będzie budowana droga 

powiatowa w Górnych Grądach. ? 

Andrzej Szablikowski, radny powiatowy stwierdził, że wspólnie z radnym Balickim zrobią 

wszystko, aby w przyszłym roku jakieś inwestycje na terenie gminy Pyzdry były wykonane.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że p. Karpińska ze Starostwa Powiatowego 

we Wrześni zajmująca się sprawami dróg jest na zwolnieniu lekarskim, a jej miejsce obejmie 

p. Jolanta Kubczak.  

Należy zaczekać do uchwalenia budżetu Starostwa.  

Starostwo ma pewne plany, co do budowy chodnika w Lisewie, odnalazła się dokumentacja 

na drogę Zapowiednia – Wrąbczynek.  

Ponadto poinformował, że p. Teresa Waszak, radna powiatowa prosiła przekazać, że nie 

będzie uczestniczyła w sesji. 

 

Ad.6.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013 – 2015. 

 

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 

XXIV/207/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta na 

lata 2013 – 2015. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad.7.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XXVI/208/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 

2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu 

postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu 

kontroli wykonania zleconego zadania. 

 

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 

XXVI/209/2013 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne 

zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu 

obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków.  

 

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 

XXVI/210/2013 w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Iwona Krawiec, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 8 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 2  

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXVI/211/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od 

godziny 14
50

 – 15
05

.  

 

Ad. 11.  

Iwona Krawiec, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zarządziła głosowanie:   

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m² powierzchni;  

 

„za” głosowało 12 radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 3. 

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –  

4,56  zł od 1 ha powierzchni; 

 

„za” głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 3. 

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m² powierzchni;  

 

„za” głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, wstrzymało się” – 3. 
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    2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  

 

„za” głosowało 12 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymało się” - 0. 

 

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

16,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 

 

„za” głosowało 4 radnych, „przeciw” – 11, „wstrzymało się” - 0. 

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

16,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 

 

„za” głosowało 10 radnych, „przeciw” – 5,. „ wstrzymało się” - 0. 

 

  

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

 

„za” głosowało 12 radnych, „przeciw” – 3 „wstrzymało się” - 0. 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł 

od 1 m² powierzchni użytkowej; 

„za” głosowało 12 radnych, „przeciw” – 2, nie brał udziału w głosowaniu 1 radny 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,20 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej; 

 

„za” głosowało 3 radnych, „przeciw” – 12, „wstrzymało się „ - 0. 

 

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,13 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej; 

 

„za” głosowało 9 radnych, „przeciw” – 6, „wstrzymało się” - 0. 

 

3) od budowli – 2,00 % ich wartości  

 

„za” głosowało 15 radnych, „przeciw – 0, „wstrzymało się” – 0.  
 

Rada Miejska w obecności 15 radnych podjęła uchwałę Nr XXVI/212/2013 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad. 12.  

Wiesława Sawczuk, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia.  

 

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 

XXVI/213/2013 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Joanna Czechyra, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

 

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 

XXVI/214/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Joanna Czechyra, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 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 

XXVI/215/2013 w sprawie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Joanna Czechyra, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XXVI/216/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16.  

Joanna Czechyra, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
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Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXVI/217/2013 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 

XX/166/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 

 

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 

XXVI/218/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/166/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 14 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca 

składania deklaracji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad  

i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 „przeciw” podjęła uchwałę 

Nr XXVI/219/2013 w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności  

i wysokości stawek opłaty targowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 19.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży 

zabudowanej nieruchomości nr 195/2 położonej w obrębie Dolne Grądy.  

 

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 

XXVI/220/2013 w sprawie w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w 

obrębie Dolne Grądy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 20.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze 

bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na 

cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – 

Turystyczne „Nasza Szkoła”.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
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Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXVI/221/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku 

położonym w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej 

przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza Szkoła”.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 21.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XV/86/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 31.01.2008 r. w sprawie użyczenia 

nieruchomości położonej w Pietrzykowie zajmowanej przez Środowiskowy Dom 

samopomocy „Jutrzenka”.  

 

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 

XXVI/222/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/08 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 31.01.2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej  

w Pietrzykowie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 22.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zaprosiła na obchody święta odzyskania 

Niepodległości. Zbiórka przy kościele farnym.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk 

Poruszył temat dotyczący bezpłatnego roznoszenia przez sołtysów nakazów podatkowych. 

Każda inna korespondencja gminna jest rozwożona przez „gońca”, który otrzymuje 

wynagrodzenie.  

W sprawozdaniu Przewodniczącej Rady była mowa o pieniądzach na prawo jazdy na 

samochody uprzywilejowane dla strażaków. Takie uprawnienia zainteresowane osoby 

powinny zdobyć na własny koszt. Zapewne są osoby, które takie uprawnienia już mają.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska wyjaśniała, że w powyższej sprawie wpłynęło 

pismo do biura Rady. Rada nie rozpatruje takich pism, tylko przyjmuje je do wiadomości. 

Pismo zostanie dopiero rozpatrzone. 

Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość   

Stwierdził, że sołtysi za zbieranie podatków mają ustaloną odpłatność w wysokości 6,5%, a 

osoba zbierająca opłatę targowa 8,5%. A ponadto sołtysi nakazy podatkowe roznoszą za 

darmo.  

Andrzej Szablikowski, radny powiatowy  

Do szkoły w Górnych Grądach została doprowadzona główna linia światłowodowa.  

Zapytał, co dalej w tej sprawie?  

Przemysław Dębski, sekretarz  

Firma INEA ułożyła przewód światłowodowy do szkoły w Górnych Grądach. Firma ta jest 

wykonawcą w ramach dużego projektu realizowanego przez województwo wielkopolskie – 

„Wielkopolska sieć szerokopasmowa”. Zgodnie z założeniem tego projektu do każdej gminy 

na terenie wielkopolski zostaje doprowadzona sieć główna tzw. szkieletowa. Natomiast tzw. 

ostatnia mila”, czyli dalsze rozprowadzenie światłowodu po terenie gminy i dostarczenie do 

odbiorcy pozostaje w gestii samorządu gminnego.  
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Jedną ze stosowanych praktyk jest jakby udzielenie pożyczki np. strażakowi w postaci 

opłacenia prawa jazdy na pojazdy uprzywilejowane w zamian za bezpłatne wyjazdy do akcji. 

Wówczas nie trzeba zatrudniać kierowcy na stałe.  

 

Przypomniał, że sołtysi z terenu gminy Pyzdry otrzymują miesięczny ryczałt w kwocie 120 

zł, za udział w naradach organizowanych przez burmistrza czy sesjach Rady Miejskiej – 90 zł 

i należność za zbieranie podatków. 

 

Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że w OSP Pietrzyków czy Lisewo z kierowcami 

nie ma problemu. Problemy występują jedynie w Pyzdrach.  

 

Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia  

Wypowiedział się na temat dat projektów uchwał i uchwał podjętych na dzisiejszej sesji.  

 

Ad. 23.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 24.  

Protokół sesji został przyjęty („za” -12, w głosowaniu nie brało udziału 3 radnych  

p. Podlewski,  p. Pyrzyk, p. Ławniczak).  

 

Ad. 25.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 
00 

zamknęła XXVI sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  


