
Protokół Nr IV/15 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 15 kwietnia 2015 roku  
      
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
IV sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza, pracowników urzędu, 
radnego powiatowego, sołtysów, a także zaproszonych gości.  
Przewodnicząca 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 odczytała porządek obrad sesji.  
Zaproponowała wprowadzenie zmiany w porządku obrad sesji polegającej na zmianie w 
punkcie17 zapisu „zaopiniowanie projektu uchwały” na „podjęcie uchwały”.  
        
Porządek obrad z wniesioną poprawką został przyjęty 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 Gminy i Miasta na 2015 r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Gminna Karta Seniora” 
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego 
wynagrodzenia za inkaso. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego działających na 
terenie gminy Pyzdry. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych w gminie Pyzdry 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum w gminie Pyzdry dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne gminy Pyzdry. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania  
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
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15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych 
nr 1120/2cz, 2032/9cz, 1118/3 cz. położonych w m. Pyzdry.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych 
nr 10/8 i 10/10 położonych w m. Rataje.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 
261/5 cz. położonej w m. Wrąbczynkowskie Holendry.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych 
nr 34 i 44 położonych w m. Ciemierów.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do stowarzyszenia – 
Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” z siedzibą w Kołaczkowie.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2013 – 2020”.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do Uchwały 
Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku  
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr III/28/14 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metod ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 
zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty. 

25. Zapytania i wolne wnioski. 
26. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
27. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
28. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 3.  
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jakie prace prowadzone są przy drodze przy ul. 
Wrzesińskiej w Pyzdrach? Układany jest przewód, ale w jakim celu? 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że światłowód prowadzący do szkoły w 
Górnych Grądach został już położony przez wielkopolską sieć szerokopasmową.  
Natomiast właściciel wieży przy ul. Wrzesińskiej wnioskował o zgodę na doprowadzenie 
światłowodu do wieży, aby poprawić parametry sygnału radiowego z tej wieży. Zapewne 
prace dotyczą tego wniosku.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5.  
Krzysztof Paszak, radny skierował zapytanie pod adresem powiatu wrzesińskiego odnośnie 
drogi powiatowej Pyzdry – Tarnowa. Pobocza tej drogi coraz bardziej się załamują. Nadal nie 
są wycięte krzewy przy drodze. Należałoby tez podjąć działania, aby nawierzchnia asfaltowa 
tej drogi nie była podorywana przez właścicieli przylegających do drogi gruntów. Ponadto 
jest urwana tablica z napisem Tarnowa, która znajduje się na odcinku Tarnowa - Pyzdry. 
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Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że sprawy dotyczące dróg powiatowych są na 
bieżące zgłaszane przez radnych powiatowych do Powiatu. Część prac związanych z naprawą 
nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta zostało już wykonanych przed świętami, 
pozostałe będą dopiero wykonywane.  
Dodał, że Powiat posiada maszynę do obcinania krzewów rosnących przy drogach. Teraz  
będzie sam wykonywał te czynności bez zlecania wykonawcom zewnętrznym.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska poprosiła, aby jak najwięcej spraw 
zgłaszać do urzędu w chwili zauważenia, nie czekać sesji.  
Marzena Zehner, sołtys sołectwa Trzcianki zapytała, co dalej z budynkiem po byłej szkole 
w Królewinach?  
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że sytuacja od ostatniej rozmowy z p. Sołtys 
nic się nie zmieniała.  
Ostatnio było zainteresowanie jednego z mieszkańców gminy Pyzdry tym obiektem. Jednak 
wyjechał za granicę i kontaktu nie ma. Trudno powiedzieć, czy to zainteresowanie ze strony 
tej osoby będzie podtrzymane.  
Jan Dobrychłop, sołtys sołectwa Pietrzyków – Kolonia poinformował, że po wybudowaniu 
zatoki autobusowej przy przystanku w Pietrzykowie – Kolonii, przystanek znajduje się w 
chodniku. Osoby na wózkach nie mogą korzystać z chodnika.   
Tam trzeba by obniżyć z jednej strony krawężnik, albo przebudować przystanek.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że przystanek jest gminny. Dużą trudność w 
rozwiązaniu sprawy stwarza to, że przystanek jest murowany. Niemniej jednak temat trzeba 
rozeznać i poszukać jakiegoś rozwiązania. Może wykupić grunt.  
Jan Dobrychłop, sołtys sołectwa Pietrzyków – Kolonia poinformował, że jest zgoda 
właściciela gruntu na sprzedaż kawałka gruntu pod przystanek.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, gdzie będą odbywały się zebrania 
wiejskie, jeśli budynek w m. Królewiny zostanie sprzedany? W mieszkaniach sołtysów 
zebrania już nie mogą się odbywać.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że nie jest argumentem to, aby taki budynek 
utrzymywać przez cały rok, by raz w roku odbywało się w nim zebranie wiejskie. Najczęściej 
bywa tak, że mieszkańcy z sołectw o rozproszonej zabudowie na zebrania przyjeżdżają 
samochodami. Dlatego nie będzie większej różnicy, jak mieszkańcy zamiast do Królewin 
pojadą do szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zaproponował, aby budynek w Królewinach w 
części przeznaczyć na potrzeby sołectwa, a resztę wydzierżawić.  
Bogusław Duszak, sołtys sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry poinformował, że droga 
powiatowa Zapowiednia – Wrąbczynek jest w złym stanie, jest dziura na dziurze.  
Należałoby także przestawić znak „teren zabudowany” o ok. 200 m w stronę Wrąbczynka.  
Mirosław Balicki, radny powiatowy poinformował, że nawierzchnia dróg powiatowych w 
Pyzdrach była naprawiana, w dalszej kolejności będą naprawiane nawierzchni dróg w 
Kołaczkowie, a ok. 10 maja drogi Zapowiednia – Wrąbczynek, Ruda Komorska przez Olsz 
do Lisewa i droga Lisewo – Ciemierów.  
Kazimierz Szablewski, radny poinformował, że dniu dzisiejszym jest naprawiana droga w 
Lisewie.  
Stanisław Janiak, radny poinformował, że ok. 15 lutego br. przekazał informację na temat 
konieczności naprawy drogi Zapowiednia – Wrąbczynek.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że już w styczniu p. Starosta poznał stan 
techniczny drogi powiatowej Zapowiednia – Wrąbczynek, bo wspólnie z w-ce starostą jechał 
tą drogą. Jednak położenie nowej nawierzchni drogi to duża inwestycja wymagająca 
odpowiednich środków. Dlatego trzeba teraz zabiegać chociaż o to, żeby bieżące naprawy tej 
drogi były jak najszybciej wykonywane.  
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Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zaproponował, aby murowany przystanek 
znajdujący się przy drodze powiatowej, przed skrętem do Walgi przestawić w inne miejsce, 
bo zasłania widoczność dla wyjeżdżających z drogi podporządkowanej. Można też 
wprowadzić ograniczenie prędkości do 40 km/h.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że w wielu miejscach widoczność jest 
ograniczona np. przez budynki blisko położone przy drodze.  
Droga, przy której znajduje się przystanek, jest drogą powiatową i takie ograniczenie nie 
zostanie wprowadzone.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik  odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 
2015 rok.  
Dodała, że po posiedzeniach Komisji wpłynął do Burmistrza wniosek z sołectwa Tarnowa z 
prośbą o zmianę nazwy zadania finansowanego z funduszu sołeckiego. Sołectwo wcześniej na 
zebraniu wiejskim ustaliło, że dokona zakupu kominka do ogrzania sali wiejskiej, natomiast 
ostatnio mieszkańcy postanowili zmienić rodzaj ogrzewania z kominka na centralne 
ogrzewanie (zakup pieca, grzejników i asesorii c.o.). Zmiana polegałaby na dokonaniu 
zmiany w załączniku do budżetu o zadaniach inwestycyjnych i o funduszu sołeckim.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Radni wyrazili zgodę na dokonanie zmian w nazwie zadania realizowanego przez sołectwo 
Tarnowa finansowanego z funduszu sołeckiego – „za” – 15 .  
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 
podjęła uchwałę Nr IV/32/15 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2015 
rok wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
„Gminna Karta Seniora” 
 
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 IV/33/15 
w sprawie przyjęcia Programu „Gminna Karta Seniora”. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso. 
 
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 IV/34/15 
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w 
drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego działających 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 IV/35/15 
 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy 
Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych  
w gminie Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 
 
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 IV/36/15  
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
szkół podstawowych w gminie Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum w gminie 
Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.  
 
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 IV/37/15  
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznego gimnazjum w gminie Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12  
Przemysław Dębski, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie określenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 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 IV/38/15  
w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy 
Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 



 6

Ad. 13  
Przemysław Dębski, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
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 IV/39/15  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 
Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Ad. 14 
Przemysław Dębski, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy 
Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
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 IV/40/15  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska Kłossowska o godz. 15 20 zarządziła przerwę w 
obradach.  
 
Ad. 15 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała 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 – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/41/15  
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt 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.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/42/15 
 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 17 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 1120/2cz, 2032/9cz, 1118/3 cz. położonych 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 IV/43/15 
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 1120/2cz, 
2032/9cz, 1118/3 cz. położonych w m. Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 10/8 i 10/10 położonych w m. Rataje.  
 
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 IV/44/15 
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 10/8 i 10/10 
położonych w m. Rataje. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 19 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 261/5 cz. położonej w m. 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 IV/45/15 
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 261/5 cz. położonej w 
m. Wrąbczynkowskie Holendry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 20. 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 34 i 44 położonych w m. Ciemierów.  
 
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 IV/46/15 
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 34 i 44 
położonych w m. Ciemierów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 21. 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy i Miasta Pyzdry do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” z 
siedzibą w Kołaczkowie.  
 
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 IV/47/15 
 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do stowarzyszenia – Lokalna Grupa 
Działania – „Z Nami Warto” z siedzibą w Kołaczkowie.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 22. 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie zgłoszenia 
sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.  
 
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 IV/48/15 
 w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 23. 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie sprostowania 
błędu pisarskiego w załączniku do Uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
11 lutego 2015 roku 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 – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/49/15 
 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do Uchwały Nr III/29/15 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 24. 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie sprostowania 
błędu pisarskiego w Uchwale Nr III/28/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 
r. 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 – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/50/15 
 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr III/28/14 Rady Miejskiej w 
Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz 
stawki takiej opłaty. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 25.  
Marzena Zehner, sołtys sołectwa Trzcianki poprosiła o oczyszczanie kosza na śmieci, 
który zostanie umieszczony przy przystanku na Królewinach.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że wszystkie przystanki na terenie gminy są 
własnością gminy, niezależnie od tego, przy jakiej drodze się znajdują.  
Jeżeli jest taka potrzeba, to kosz należy ustawić, a jego opróżnianie zgłosić firmie 
odbierającej śmieci. Ale szczegóły należy ustalić po sesji z pracownikiem urzędu.  
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że na terenie sołectwa Rataje sam jako sołtys 
sprząta przystanki.  
 
Ad. 26 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 27.  
Protokół sesji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 28.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 05 zamknęła IV sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  
 
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


