
Protokół Nr XXXII/2014 

sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 22 października 2014 roku 
 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 15 
00

 otworzyła 

XXXII 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.  

 

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 określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości.  

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

transportowych  

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

14. Zakończenie sesji.  

 

Zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu jako: 

8a) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego.  

 

Porządek obrad sesji wraz z dodatkowym punktem został przyjęty przez radnych 

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 i zapytania sołtysów.  

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

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

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

transportowych.  

8a) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru       

podatku rolnego.  

9.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  
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11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

14. 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.  

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jakie jest zaawansowanie robót przy budowie wysypiska 

śmieci w Lulkowie?  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że odbyło się spotkanie w Lulkowie  

z prezesem firmy, która będzie zarządzała odpadami Zakładu Urbis z  Gniezna.  

Wykonany jest już stan surowy inwestycji. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. 

Prawdopodobnie w połowie 2015 roku obiekt będzie oddany do użytku i wykonany próbny 

rozruch. Wtedy mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi zasadami 

segregowania odpadów. Rozważana jest osobna segregacja popiołu i odpadów mokrych  

z tłuszczem np. z obiadów. Wpłynęłoby to zmniejszenie ilości odpadów, bo np. popiół byłby 

od razu wykorzystywany do podbudowy dróg.   

Pod wysypisko śmieci w Lulkowie wykupiono ok. 20 ha.  

Koszt zakładany w budżecie zmniejszy się, ale jeszcze nie wiadomo o ile, bo istnieją jeszcze 

możliwości dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i  z wojewódzkiego.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk 

Zapytał, kiedy będzie budowany wodociąg przy ul. Wymysłowskiej i utwardzona droga? 

Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że powyższa droga w planie 

zagospodarowania przestrzennego jest drogą dosyć strategiczną i o szerokości 10 m.  

W rzeczywistości ma różną szerokość 3,8 – 6 m. Jest rozpatrywana możliwość wykupienia od 

gruntu od p. Tomczaka pod poszerzenie drogi, na co właściciel gruntu wyraża zgodę. 

Także wystąpiono z propozycją wykupienia gruntu pod drogę od p. Kaźmierskiego – 

właściciela gruntu po drugiej stronie drogi. Jednak w/w nie wyraża zgody.  

Aby w przyszłości droga ta mogła połączyć Pyzdry z Dłuskiem musiałaby mieć 6-8 m 

szerokości. A taka szansa jest.  

Grunty położone przy tej drodze mogą w przyszłości stać się terenem pod budowę mieszkań.  

 

Gmina zakupiła materiał do budowy wodociągu przy ul. Wymysłowskiej – do posesji  

p. Glapa. A p. Glapa ma wodociąg od strony Dłuska.  

Ze strony p. Kaźmierskiego była deklaracja, że wykona pewne roboty we własnym zakresie.  

Aby dokonać utwardzenia drogi należy najpierw wykupić grunt pod poszerzenie drogi, 

doprowadzić wodociąg, wykonać podbudowę, a dopiero nawierzchnię utwardzoną.  

Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość  

Skierował zapytanie do kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Poinformował, że producenci cebuli, kapusty i jabłek otrzymają wsparcie finansowe Zapytał, 

dlaczego tylko w/w producenci otrzymają wsparcie? Dlaczego pomocy finansowej nie ma dla 

producentów bydła, trzody chlewnej?  Przecież ostatnio spadła cena mleka, żywca.  

Józef Szafarek, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
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Poinformował, że zostało uruchomione wsparcie do owoców miękkich (wiśnia, porzeczka, 

malina). Były przeprowadzane rozmowy z sadownikami i ok. 30 wniosków miało wpłynąć.  

Wsparcie do 1 ha wiśni wynosi – 100 Euro, czyli 410 zł.  

Ostatecznie tylko 3 sadowników złożyło wnioski – 1 z gminy Pyzdry, 2 z gminy Miłosław.  

Do 11 listopada br. rolnicy, sadownicy mogą składać wnioski o dopłaty do jabłek ( 800 zł/ha), 

do cebuli i kapusty – 450 zł/ha  

W latach 2014 – 20120 są przewidziane dopłaty dla rolników – do inwestycji, do bydła, 

mleka, do dopłat bezpośrednich.  

Do sztuki mlecznej dopłata wyniesie  70 euro, do owiec - 25 euro i do kóz 15 euro.  

Dopłata będzie tylko do 30 sztuk bydła. W przypadku kóz i owiec nie ma ograniczenia.  

Wspomniał o programie zwanym zazielenianie.  

Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grądy  

Skierował zapytanie do p. Andrzeja Szablikowskiego, mieszkańca sołectwa, radnego 

powiatowego  

Pan radny informował, że Powiat ma zaplanowane 50.000 zł na wyremontowanie 500 m 

drogi w Górnych Grądach. Ponadto zapytał, co jako radny powiatowy zrobił dla terenu 

sołectwa, szkoły, gminy? 

Andrzej Szablikowski, radny powiatowy  

Odpowiedział, że remont drogi Górne Grądy będzie wykonany. Powiat nie może wspierać 

szkół podstawowych, bo to nie zadanie powiatu.  

Radnym powiatowym z terenu gminy Pyzdry i Kołaczkowo w okresie mijającej kadencji 

udało się wykonać na terenie gminy Pyzdry takie zadania jak: drogę Ruda Komorska, nową 

nawierzchnię drogi w Pyzdrach przy ul. Kościuszki i Sienkiewicza, remont chodnika przy ul. 

Niepodległości, budowa drogi Tranowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna, utwardzenie 

poboczy do Rudy Komorskiej.  

Przekazano 100.000 zł na budowę boiska sportowego Orlik, 300.000 zł na zakup samochodu 

strażackiego dla OSP Lisewo, 60.000 zł na wykonanie parkingu w Lisewie, dofinansowany 

został remont kościoła w Pyzdrach.  

Jerzy Wawrzyniak, sołtys sołectwa Lisewo  

Podziękował radnemu powiatowemu Balickiemu i Szablikowskiemu za inwestycje, które 

powstały w Lisewie.  

 

Ad. 6.  

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

i Miasta Pyzdry na 2014 rok.  

Dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę, że w poprzedniej uchwale  

o zmianach w budżecie omyłkowo wpisano błędny numer paragrafu 

W postanowieniu §1 pkt 12 uchwały o zmianach w budżecie z 26 września 2014 r. podano iż 

„w § 10 uchwały budżetowej na 2014 r. z dnia 12.12.2013r. zmienia się załącznik nr 11”,  

a powinno być zapisane „ w § 9”.  

W załączniku nr 2 do uchwały o zmianach w budżecie z dnia 26 września 2014 r. wykazano 

dotacje dla Powiatu Wrzesińskiego „w § 2320”, a powinno być „w § 2710”.  

 

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 

XXXII/269/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2014 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zarządziła przerwę w obradach.  
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Ad. 7.  

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 15 radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

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

4,58  zł od 1 ha powierzchni; 

 

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

 

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

 

    2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  

 

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

 

b) 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 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 

  

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

 

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

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł 

od 1 m² powierzchni użytkowej; 

„za” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” -1 

e) 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 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „ - 0. 
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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 XXXII/270/2014 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 8.  

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 

XXXII/271/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.8a)  

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 – 10 głosami „za”, przy 5 przeciw” podjęła uchwałę 

Nr XXXII/272/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego z kwoty 61,37 zł /dt do kwoty 45,10 zł /dt.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.9.  

Wiesława Sawczuk, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie 

opłaty prolongacyjnej. 

 

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 

XXXII/273/2014 w sprawie opłaty prolongacyjnej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z pracy 

Komisji w 2014 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 11.  

Michał Hoffmann, mieszkaniec Tarnowej złożył pisemny wniosek z zapytaniem  

o realizowanie dochodów budżetowych Gminy w latach 2012, 2013, 2014r.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że gmina zadłużona jest na kwotę 3,8 mln 

zł, z tego 800.000 zł, to wydatek na inwestycje, które zostały wykonane w br. tj.  

rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej. Na powyższą kwotę gmina 

otrzyma wsparcie ze środków unijnych.  



 6 

Natomiast 3 mln stanowi ok. 14%, gdzie gmina mogła się zadłużać do 60%.  

Nie jest to dużo dla gminy, która inwestuje w infrastrukturę min. budowę dróg, chodników, 

ścieżki rowerowej.  

 

W dniu wczorajszym radni byli na terenie kopalni gazu - Ośrodek Grupowy Lisewo. 

Zapoznali się z techniką wydobycia i obróbki gazu ze złóż znajdujących się na terenie gminy.  

Wiadomym jest, że wielkość podatku uzależniona jest od ilości wydobycia gazu.  

Dodał, że są wykonywane odwierty na różne głębokości 3, 4 5 km. Te najgłębsze są 

nieopłacalne. Odwiert w Pietrzykowie jest bardzo głęboki i dlatego z uwagi na wysokie 

koszty wydobycia nie jest użytkowany. Natomiast złoża gazu znajdujące się na mniejszej 

głębokości są eksploatowane np. Olsz. 

Z odwiertem w Lisewie też były trudności. Z badań wynikało, że pokłady gazu są duże, ale 

wydobycie byłoby utrudnione z uwagi na bardzo twarde grunty przez jakie trzeba by było się 

przebić.  

Odwiert jest na razie zaniechany. Ale będą podejmowane próby dochodzenia do źródła za 

rzeki Prosny – wiercenie pod katem 45 stopni.  

Michał Hoffmann, mieszkaniec Tarnowej stwierdził ze nie otrzymał odpowiedzi na 

złożone zapytanie. A chciałby, żeby odpowiedź była zapisana w protokole.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska odpowiedziała, że p. Hoffmann poza 

odpowiedziami udzielonymi na sesji otrzyma odpowiedź na piśmie.  

Przemysław Dębski, sekretarz  

Stwierdził, że skutek podatkowy od danego wydarzenia przypada w roku następnym jak to 

wydarzenie miało miejsce, czyli jak w bieżącym roku zostanie oddany do użytku np. budynek 

mieszkalny, to obowiązek podatkowy od tego budynku będzie w roku następnym.  

Taka sama zasada dotyczy urządzeń PGN iG , które postawiło na terenie gminy Pyzdry.  

W przypadku gazu mamy do czynienia z podatkiem od nieruchomości i z podatkiem 

kopalnianym od wydobycia.  

To, co jest zawarte w piśmie p. Hoffmanna jest sprawą przyszłości, nie ma co tego 

rozpatrywać w kontekście lat poprzednich.  

Teresa Waszak, radna powiatowa  

W imieniu wszystkich radnych powiatowych obecnych na tej sesji złożyła podziękowała  

p. Burmistrzowi i jego pracownikom, p. Przewodniczącej Rady, radnym, sołtysom za 

dotychczasową współpracę.  

Jako radni powiatowi starali się z budżetu powiatu jak najwięcej środków przekazać gminom.  

W bieżącej kadencji obecność na uroczystościach, a szczególnie na sesjach rady gminy była 

rzadsza, a to dlatego, ze często terminy posiedzeń w powiecie czy gminie Kołaczkowo 

pokrywały się z posiedzeniami w Pyzdrach. Ponadto w mijającej kadencji gmina Pyry miała 

swoich dwóch przedstawicieli w Radzie Powiatu.  

W mijającej kadencji powiat zrealizował duże inwestycje na terenie gminy min. budowa drogi 

Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna, która dla budżetu powiatu była znacząca ( ponad 

4,8 mln zł), budowa drogi Ruda Komorska – 2 mln zł. Udało się jeszcze wykonać wiele 

innych może drobniejszych inwestycji czy zadań.  

Wspomniała, że kandyduje do Rady Powiatu.  

Dodała, że działała charytatywnie, także na terenie gminy Pyzdry.  

Wspierała uroczystości także na terenie gminy Pyzdry: w szkołach, świetlicach, OSP.  

 

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  

W Dłusku znajduje się gminny budynek. Pilnego remontu wymaga dach. Już nawet w jednym 

roku budżetowym gminy były na ten cel zaplanowane pieniądze. Jednak nie udało się tego 

wykonać. Może udałoby się w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki na ten cel.  
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Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poinformowała, że dzisiejsza sesja jest ostatnią 

w tej kadencji. Zapewne będziemy nasze spotkania wspominać z utęsknieniem. Wiele nas 

wspólnych rzeczy łączyło, wiele też różniło, ale zawsze działaliśmy dla dobra społeczeństwa.  

 

W związku z zakończeniem kadencji 2010 – 2014 złożono radnym Rady Miejskiej, radnym 

powiatowym, sołtysom, kierownictwu Urzędu podziękowania i wyrazy uznania za pełną 

zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony  

w działania na rzecz rozwoju naszej gminy życzono dalszych sukcesów w życiu osobistym, 

zawodowym i społecznym. 

 

W imieniu sołtysów podziękowanie za współpracę złożył p. Ryszard Urbaniak.  

 

Ad. 12. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 13.  

Protokół sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 14.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 17 
00 

zamknęła XXXII sesję Rady Miejskiej. 

 
 


