
Protokół Nr III/15 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 11 lutego 2015 roku  
      
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza, pracowników urzędu, 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów, a także zaproszonych gości.  
Szczególnie powitała nowo wybranych sołtysów w osobie:  
Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny,  
Zdzisław Przybyła, sołtys sołectwa Wrąbczynek  
Jan Dobrychłop, sołtys sołectwa Pietrzyków – Kolonia.   
Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 
13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – lista obecności radnych stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
Radny Mieczysław Podlewski usprawiedliwił swoją nieobecność na sesji.  
 
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 Gminny i Miasta na 2015 r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 2 do 

uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.12. 2014r. w sprawie zmian  
w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia samorządowego  
w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 
wielkopolskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Koordynacja Szlaku 
Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. 

11. 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”.  

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 wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy 
Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości 
wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego.  
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej 
opłaty.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Pyzdry.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
18. 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.  
19. Przedstawienie informacji z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach za 2014 rok.  
20. Zapytania i wolne wnioski. 
21. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
23. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 3 
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym  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.  
Małgorzata Maćkowiak, sołtys sołectwa Białobrzeg podziękowała p. Burmistrzowi za 
doprowadzenie wody do posesji mieszkańca wsi Białobrzeg.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska  
Przy drodze powiatowej w Rudzie Komorskiej przy zjeździe z mostu spływająca woda 
opadowa wyrwała dużą dziurę.  
Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grądy poinformował, że na drodze 
powiatowej w Górnych Grądach jest wykopana duża dziura w nawierzchni tej drogi.  
Temat jest znany Staroście, ale do tej pory dziura nie została załatana. Dziura została zrobiona 
przez mieszkańca Szymanowic.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że występuje konflikt sąsiedzki i jedna z 
osób konfliktu wykopała dziurę w jezdni. Należy to naprawić, by zlikwidować zagrożenie.  
Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grądy poinformował również, że na drodze 
nr 442 , na rozjeździe (Kalisz – Zagórów) stoi tablica informacyjna – Zagórów 5km, a 
początkowo było 15 km. Należy to zmienić.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga poinformował, że przy drodze powiatowej  
w stronę Zagórowa przed zjazdem do m. Walga stoi murowany przystanek.  
Należałoby go zlikwidować, albo przenieść w inne miejsce, bo dla kierowców 
wyjeżdżających z Walgi ogranicza widoczność.  
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Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik  odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 
2015 rok. Dodała, że zmieniła się kwota rezerwy o 2.940,- zł . Z dniem 31 stycznia br. 
zarządzeniem burmistrza powyższa kwota został przeznaczona na realizację programu „Super 
maturzysta” dla uczniów przystępujących w tym roku do matury. Jest to program realizowany 
przez Starostwo.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/20/15 
 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 
  
Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik  odczytała projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 
pisarskiego w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.12. 
2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/21/15  
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/9/14 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.12. 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 
Pyzdry na 2014r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia  
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/22/15  
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Michał Czerniak, kustosz muzeum odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
porozumienia samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie 
województwa wielkopolskiego. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/23/15 w 
sprawie przystąpienia do porozumienia samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku 
Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10.  
Michał Czerniak, kustosz muzeum odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia 
Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pod nazwą 
„Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/24/15 
 w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania 
publicznego pod nazwą „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 
wielkopolskiego”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11  
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała 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 – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/25/15 
 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. 12  
Przemysław Dębski, burmistrz 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 – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/26/15 
 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  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie 
oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/27/15  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w 
art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 
80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 
inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zarządziła pięć minut przerwy.  
 
 
Ad. 14  
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru metod 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 
zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/28/15 
 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15  
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/29/15 
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  
w Pyzdrach. 
 
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” podjęła uchwałę 
Nr III/30/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 17  
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała projekt uchwały  
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/31/15 
 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18.  
Rada Miejska zatwierdziła plany 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.  
Plany pracy stanowią załączniki do protokołu.  
 
Ad. 19.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy liczba świadczeń w ciągu roku zwiększa się, czy 
zmniejsza się?  
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
odpowiedziała, że utrzymuje się na równym poziomie. Jest lekka tendencja spadkowa 
wynikająca ze zmiany kryterium dochodowego.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk stwierdził, że pod siedzibą Ośrodka Pomocy 
Społecznej często podjeżdżają piękne samochody, osoby korzystające z pomocy wyjeżdżają 
za granice, mają dochody, o czym osoby przeprowadzające wywiady wiedzą.  
Zapytał, czy samochód z kierowcą jest potrzebny w miejscowym Ośrodku Pomocy 
Społecznej? Czy osoby przeprowadzające wywiady nie mogą w teren jeździć same. 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że do sprawdzenia sytuacji materialnej, 
finansowej osób ubiegających się o świadczenie z opieki przeprowadza się wywiad 
środowiskowy. Jest to praktykowane i pozwala naocznie ocenić sytuację.  
Ale trzeba wiedzieć, że obowiązujące przepisy dopuszczają do takich sytuacji, ale trzeba dbać 
aby to zjawisko było znikome.  
Samochód służbowy w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej jest już od wielu lat. Specyfika 
pracy w opiece jest taka, że jest konieczność częstych wyjazdów w teren.  
Zarówno utrzymanie samochodu jak i indywidualne delegacje do pracowników, to wydatki 
podobne. Kierowcą samochodu wykonuje także inne obowiązki. 
Samochód w Ośrodku Pomocy Społecznej jest potrzebny.  
 
Ad. 20.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, czy jeden z mieszkańców wsi Walga  
nie powinien otrzymać renty socjalnej?  
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
odpowiedziała, że starania były poczynione, ale ta osoba nie wykazuje zainteresowania. 
Zaprosiła Pana sołtysa do biura, do współpracy w zakresie poruszonego tematu.  



 7

Mirosław Balicki, radny powiatowy poinformował, że dziura w nawierzchni drogi 
powiatowej w Górnych Grądach w dniu jutrzejszym zostanie naprawiona.  
 
Ad. 18. 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 19.  
Protokół sesji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 23.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 25 zamknęła III sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  
 
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


