
Protokół Nr XXVIII/2014 

sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 27 lutego 2014 roku 
 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXVIII 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 Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  

z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 

Wrzesińskiego”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego 

dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 646/4 w Dolnych Grądach 

na rzecz najemcy.  

14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
18. Zakończenie sesji. 

Zaproponowała wprowadzenie dodatkowych tematów, które były omówione na osiedzeniach 

Komisji, a dotyczą:  

1) podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki,  

2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/257/06 Rady Miejskiej w 

Pyzdrach z dnia 21 września 2006 r w sprawie Statutu Muzeum Ziemi Pyzdrskiej.  

3) Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r.  
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Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji wraz z dodatkowymi tematami:  

 

1.Przedstawienie porządku obrad. 

2.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

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

4.Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r.  

6.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.  

7.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis.  

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  

z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.  

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego 

dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 646/4 w Dolnych Grądach na 

rzecz najemcy.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/257/06 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 21 września 2006 r w sprawie Statutu Muzeum Ziemi Pyzdrskiej.  

15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r.  

16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

20. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad. 3 

Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

Grzegorz Ławniczak, radny zadał pytanie dotyczące budowy tuczarni w Ksawerowie. Jaka 

została przekazana mapka do ochrony środowiska z zabudowaniami, czy bez zabudowań?  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że została przekazana mapka aktualna, 

gdzie najbliższe zabudowanie do tuczarni jest w odległości 164 m, dalej są ogrody, sady. 

Andrzej Łyskawa, radny zadał pytanie dotyczące wypowiedzenia warunków umowy 

kierownikowi M-G Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Pan Burmistrz przyznał nagrodę kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. A nagrody 

przyznaje się pracownikowi, który wypełnia swoje zadania wzorowo, poza swoje obowiązki.  

A następnie kierownik otrzymuje wypowiedzenie warunków umowy.  
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Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że nagroda była wypłacona na początku 

listopada na Dzień Pracownika Socjalnego. A temat naruszenia praw pracowniczych przez p. 

Kierownik był zgłoszony później i wypowiedzenie warunków umowy nastąpiło po 

wypłaceniu nagrody. 

 
Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 5.  

Grzegorz Ławniczak, radny – o połatanie dziur w asfalcie.  

Kazimierz Szablewski, radny skierował wniosek pod adresem zarządcy dróg powiatowych o 

połatanie dziur w nawierzchni dróg powiatowych, szczególnie na moście w Rudzie 

Komorskiej, na drodze z Lisewa przez Ciemierów do drogi wojewódzkiej.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że zostało wystosowane pismo do Powiatu 

Wrzesińskiego o wyremontowanie dziur na drogach powiatowych na terenie gminy Pyzdry 

zaznaczając, że w najgorszym stanie technicznym jest droga Zapowiednia – Wrąbczynek.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk 

1) należy zwrócić uwagę pracownikom firmie Iglespol, która odbiera śmieci, aby 

odpowiednio odstawiali pojemniki ( nie rzucali),  

2) aby Rejon Dróg w Koninie wyremontował chodnik w Dłusku, który zniszczył 

( jest zaniżony)  podczas układania rur pod drogą,  

3) w Dłusku brak jest odpowiedniego oznakowania mówiącego  

o niebezpiecznych zakrętach w prawo i lewo. Zdarzały się wypadki, jest 

uszkodzona bariera ochronna, ogrodzenie jednej z posesji w Dłusku,  

4) w Pyzdrach przy cmentarzu znajduje się chodnik, który jest niszczony przez 

samochody ciężarowe miejscowego przewoźnika,  

5) przy cmentarzu w Pyzdrach znajduje się parking, na którym parkują tiry, które 

niszczą jego nawierzchnię. Brak jest odpowiedniego oznakowania,  

6) pomimo znaku zakazu wjazdu na boisko szkolne w Pyzdrach nadal rodzice 

wjeżdżają samochodami na boisko. 

Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska zgłosił, że w Rudzie Komorskiej przy 

świetlicy wiejskiej pobocza drogi powiatowej są wyższe od drogi i po deszczu woda 

gromadząca się na jezdni jest rozpryskiwana przez samochody na elewację zewnętrzną 

budynku świetlicy.  

Ponadto przy świetlicy brakuje oznakowani, która z dróg jest z pierwszeństwem przejazdu,  

a która podporządkowana. 

Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grądy 

Pobocza drogi na wysokości przystanków autobusowych są bardzo zaniżone i pasażerowie 

korzystający z usług autobusów liniowych mają trudności z wejściem czy wyjściem  

z pojazdu. Jest to wniosek do zarządcy drogi wojewódzkiej.  

 

Ad. 6.  

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

i Miasta Pyzdry na 2014 rok.  

 

Ponadto poprosiła o wprowadzenie do budżetu, o czym była mowa na posiedzeniach Komisji 

kwoty 136.114 zł z tytułu subwencji oświatowej, która wpłynęła do gminy. Subwencja ta po 

stronie wydatków będzie zapisana: szkoły podstawowe – 25.000 zł, gimnazjum – 15.000 zł, 

rezerwa ogólna 96.114 zł. 
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Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy „wstrzymujących się” – 3 

podjęła uchwałę Nr XXVIII/232/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry 

na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Hanna Frątczak, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Pyzdrach.  

 

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 

XXVIII/233/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego 

w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 8.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis. 

 

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 

XXVIII/234/2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy  

i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. 

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 

Wrzesińskiego”.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” – 2, nie 

wziął udziału w głosowaniu 1 radny podjęła uchwałę Nr XXVIII/235/2014 w sprawie 

przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu 

realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Alicja Pleszewska, radca prawny wyjaśniła, że przedstawiony radnym projekt uchwały w 

sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele 
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niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest 

projektem projektu i wymaga uzupełnienia.  

W podstawie prawnej należy przytoczyć art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).  

W projekcie uchwały zapisuje się tylko jedną stawkę, nie pisze się, jaka obecnie obowiązuje, 

a jaką się proponuje. Po posiedzeniach komisji miały zostać wpisane do projektu uchwały 

stawki ustalone przez radnych.  

Następnie odczytała poprawny tekst uchwały.  

Marek Wardeński, radny złożył wniosek, aby omawianą uchwałę przenieść na następną 

sesję, skoro nie jest dokładnie przygotowana.  

Hanna Skrzydlewska, radna przychylił się do wniosku radnego Wardeńskiego. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poddała pod głosowanie wniosek o wycofaniu 

z porządku obrad sesji punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  

„Za” wnioskiem głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” – 1.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska ogłosiła przerwę, która trwała od 15 
05

-15 
15.

  

Z sali narad wyszedł radny Krzysztof Paszak.  

 

Ad. 11.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”,1 radny nieobecny podjęła 

uchwałę Nr XXVIII/236/2014 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 12.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy w 

zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 

Gminy i Miasta Pyzdry.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, 1 radny nieobecny podjęła 

uchwałę Nr XXVIII/237/2014 w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta 

Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 

przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 646/4 w 

Dolnych Grądach na rzecz najemcy.  
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Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 11 głosami „za”, przy 2 „przeciw”, i 1 

„wstrzymującym się” i 1 radny nieobecnym podjęła uchwałę Nr XXVIII/238/2014 w 

sprawie udzielenia 90% bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

położonego na działce nr 646/4 w Dolnych Grądach na rzecz najemcy. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, 1 radny nieobecny podjęła 

uchwałę Nr XXVIII/239/2014 w sprawie wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXX/257/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 września 2006 r w sprawie Statutu 

Muzeum Ziemi Pyzdrskiej,  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, 1 radny nieobecnym podjęła 

uchwałę Nr XXVIII/240/2014 w zmiany uchwały nr XXX/257/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 21 września 2006 r w sprawie Statutu Muzeum Ziemi Pyzdrskiej.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16.  

Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie 

Komisji za 2013 rok.   

 

Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że ze sprawozdania wynika, że wszystkie sprawy 

formalno – księgowe dotyczące budowy ścieżki są prawidłowe. Ale faktycznie stan 

techniczny ścieżki na dzień dzisiejszy wymaga naprawy. Taki wniosek został sformułowany 

na posiedzeniu Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i 

Porządku Publicznego.  

Marek Wardeński, radny stwierdził, że należy dokonać wizji lokalnej ścieżki rowerowej. 

To zadanie jest jeszcze na gwarancji i wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić wykonawcy.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że prawdopodobnie ścieżką jechał ciągnik, 

który zniszczył nawierzchnię ścieżki. Wykonawca ścieżki takich usterek mechanicznych nie 

będzie naprawiał, bo to wynika z nieprawidłowego użytkowania ścieżki. W tym miejscu 

zgodnie z dokumentacją kostka była ułożona tylko na piasku, nie było podbudowy betonowej.  

Marek Wardeński, radny stwierdził, że inwestorem ścieżki rowerowej jest gmina i przez 5 

lat jest za nią odpowiedzialna.  
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Ad. 17.  

Henryk Pyrzyk, radny zapytał, ile pieniędzy otrzymał inspektor nadzoru, sprawujący nadzór 

nad budową ścieżki rowerowej prowadzącej do Borzykowa?  

Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gwarancja nad ścieżką obejmuje 36 

miesięcy.  

Normalną procedurą jest, że na kilka miesięcy przed upływem tego terminu dokonuje się tzw. 

przeglądu gwarancyjnego, który w przypadku ścieżki też będzie miał miejsce. Zostanie 

spisany protokół usterek. Wtedy wszystkie usterki będą przekazane wykonawcy. Zapewne z 

częścią usterek wykonawca nie będzie chciał się identyfikować i ich wykonać, bo będą 

wynikały z nienależytego użytkowania ścieżki.  

Marek Olejniczak, mieszkaniec ul. Winnica 

W imieniu mieszkańców ul. Winnica obecnych na sesji wystąpił z wnioskiem o przełożenie 

na rok 2015 rok wykonania nowej nawierzchni drogi na całym odcinku z nowej trylinki.  

Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że p. Marek Olejniczak wystąpił w tej 

sprawie pisemnie do urzędu. Wczoraj została wysłana odpowiedź pisemna informująca o 

szczegółach. Materiał zgromadzony do utwardzenia drogi wystarczy tylko na 1/3 odcinka tej 

drogi. Koszt dokupienia nowej trylinki na pozostałą część drogi to ok. 80.000 zł.  

Zatem, aby mogła być ta droga w całości wykonana, musiałyby być zabezpieczone w 

budżecie gminy na 2015 rok na to środki.  

Przyszły rok jest rokiem wyborczym, ale projekt budżetu będzie tworzony jeszcze w tej 

kadencji.  

Marek Wardeński, radny zaproponował, aby budowę drogi zacząć od końca w stronę drogi 

wojewódzkiej, skoro są na to zadanie zabezpieczone pewne środki. Drogę można wykonywać 

etapami.  

Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że mieszkańcy powinni zgodzić się na wykonanie chociaż 

pewnego odcinka drogi w bieżącym roku, bo przyszły rok, jest rokiem wyborczym i nie 

wiadomo kto będzie burmistrzem, radnymi. 

Dodał, że w br. można zmniejszyć środki z wynagrodzenia, nagrody i przeznaczyć na drogę.  

Grzegorz Ławniczak, radny – projekt budżetu sporządza burmistrz, rada go tylko 

zatwierdza.  

Marek Olejniczak, mieszkaniec ul. Winnica 

Mieszkańcy przyszli do radnych, aby wnioskować o wykonanie w 2015 r. całego odcinka 

drogi z nowego materiału – trylinki. Jeżeli będzie wykonana tylko część drogi, na wykonanie 

pozostałej części mieszkańcy się nie doczekają.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zaproponowała, aby w omawianej sprawie 

spotkać się w terenie z mieszkańcami.  

Mieczysław Podlewski, radny zapytał, ile pieniędzy brakuje, aby wykonać cały odcinek 

drogi?  

Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 

Wodno – Kanalizacyjnych  

Początkowo zgromadzony materiał miał wystarczyć do utwardzenia drogi do posesji p. 

Frontczaka. Jednak część trylinki została zabrana na drogę przy ul. Sportowej.  

Na pozostałą część materiału będzie potrzeba za ok. 80.000 zł i podobnie na robociznę, czyli 

łącznie ok. 150.000 zł.  

Lechosław Sulkowski, radny, aby w nowej kadencji powołać komisję statutową w celu 

zmiany statutu gminy w zakresie zobowiązania każdego radnego do pracy chociaż w jednej 

komisji.  

Alicja Płoszewska, radca prawny poinformowała, że są rozstrzygnięcia nadzorcze 

naczelnego sądu administracyjnego, że nie można zmuszać radnego statutowym wymogiem 

do uczestnictwa w pracach komisji rady.  
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Ad. 18.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 19.  

Protokół sesji został przyjęty („za” -11, w głosowaniu nie brało udziału 3 radnych  

p. Podlewski,  p. Pyrzyk, p. Ławniczak, nieobecny – 1 radny).  

 

Ad. 20.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji, życzyła zdrowych i wesołych świąt i o godz. 16 
00 

zamknęła 

XXVIII sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  

 


