
Protokół Nr VII/15 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 18 czerwca 2015 roku  

      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
VII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza, pracowników urzędu, 
radnych powiatowych, sołtysów, a także zaproszonych gości.  
Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 
14 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.  
I 

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r.: 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2014r., 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2014 r., 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, 
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,  
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej, 
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr, 
g) podjęcie uchwał w sprawie:  

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2014r 
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

II 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i stawki takiej 
opłaty. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Miejskiej w 
Pyzdrach z dnia 14.06.2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi 
wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia radnych wybieranych  
w okręgach wyborczych.  
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2003 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach zabudowanych 
budynkami stacji transformatorowych.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 
nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2031/3 położonej w m. 
Tarnowa.  

14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Wniesienie uwag do protokołów z poprzednich sesji.  
16. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.  
17. 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.  
Mieczysław Podlewski, radny w imieniu mieszkańców Rudy Komorskiej podziękował 
radnemu powiatowemu Mirosławowi Balickiemu za szybkie wykoszenie poboczy.  
Dodał, że nie widzi potrzeby zgłaszania interpelacji na sesji, bo wystarczy na bieżąco zgłosić 
problem pracownikom urzędu. Obecnie wchodząc do budynku Urzędu czuje się jakby 
wchodził do domu rodzinnego.  
Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny też podziękowała za sprawne wykoszenie 
poboczy na terenie sołectwa.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w 2014 roku dochody ogółem wykonano  
w kwocie 22.191.672,04 zł, co stanowi 99,10% zakładanego planu. Wydatki ogółem 
zrealizowano w kwocie 22.112.278,92 zł, co stanowi 93,04% zakładanego planu.  
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.721.428,42 zł, co stanowi 12,31% wydatków 
ogółem. W 2014 roku wybudowano m.in. drogę gminną w Kruszynach, sieć wodociągową 
przy ulicy B. Pobożnego w Pyzdrach, kanalizację deszczową w ulicach Zwierzyniec  
i Miłosławska, dokonano rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa, 
zamontowano stylowe oświetlenie w rynku, wybudowano place zabaw w Pyzdrach, 
Pietrzykowie i Ratajach oraz wymieniono okna wraz z parapetami w świetlicach wiejskich  
w Lisewie i Rudzie Komorskiej.  
W 2014 roku zostały zrealizowane przychody w wysokości 2.502.577,63 zł, w tym 
1.597.422,13 zł  z tytułu wolnych środków i 905.155,50 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych na 
wyprzedzające finansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa i budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska. Pożyczki te zostały spłacone po 
otrzymaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Na udział środków własnych jak  
i pozostałe zadania nie było potrzeby zaciągania kredytów bądź pożyczek. 
W 2014 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 834.479,68 zł.  
W 2014 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 70.974,51 zł. 
 
Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.  
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a)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0954/3/7/2015/Ko Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1.04.2015 r. w sprawie 
wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r. 
wraz z informacją o stanie mienia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 
c)  
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 2/2015  
z dnia 27.04.2015 r., który stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radni nie zgłosili pytań do odczytanego protokołu.  
 
d)  
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji  
w sprawie absolutorium – uchwałę nr 1/2015 z dnia 27.04.2015 r. Komisji Rewizyjnej  
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Pyzdrach o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Pyzdry z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Radni nie mieli pytań do odczytanej uchwały.  
 
e)  
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę nr SO-
0955/7/7/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia  
13 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania 
budżetu za 2014 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
 
f)  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska ogłosiła dyskusję nad udzieleniem 
absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.  
 
Andrzej Łyskawa, radny wyraził zadowolenie, że praca urzędu, samorządu zmierza  
w dobrym kierunku. Pozostaje tylko pogratulować Burmistrzowi dobrej współpracy.  
 
Nikt więcej z radnych nie zabrał głosu.  
 
g)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r.   
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/65/15  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2014r. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Pyzdr.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/66/15  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Przemysław Dębski, burmistrz podziękował za przyjęcie sprawozdania z zakończenia roku 
budżetowego, za udzielenie absolutorium.  
Kalendarz wyborczy tak się nałożył na kalendarz budżetowy, że obecnemu Burmistrzowi, 
radnym przyszło zakończyć miniony rok, bo zostaliśmy zaprzysiężeni 1 grudnia 2014r.  
i mamy swój mały udział w realizacji budżetu.  
Podziękował radnym, Komisji Rewizyjnej za wnikliwie przeanalizowanie budżetu, za 
pozytywny wniosek o udzielenie absolutorium.  
Radnym poprzedniej kadencji, którzy obecnie też są radnymi za uchwalenie budżetu, za 
akceptowanie zmian zgłaszanych do budżetu,  
Podziękował poprzedniemu burmistrzowi Krzysztofowi Strużyńskiemu, który w dużej mierze 
był wykonawcą tego budżetu, p. Skarbnik, która ten budżet skonstruowała, dyscyplinowała 
nas do utrzymania tego budżetu w ryzach, sołtysom, którzy w części uczestniczą  
w wykonaniu budżetu poprzez prawidłowe wykorzystanie środków funduszu sołeckiego.  
Zapewne dzisiaj każdy obecny na sali ma satysfakcje, gdy słyszy słowa sformułowane przez 
Komisję Rewizyjną, że działania gminy idą w dobrym kierunku, że kondycja finansowa 
gminy poprawia się.  
Od roku 2013 gmina nie zaciągała kredytów. W roku bieżącym też nie przewiduje się 
zaciągania kredytów.  
Kondycja finansowa gminy jest poprawiana, aby z chwilą uruchomienia środków unijnych 
gmina mogła mając własne pieniądze na wkład własny występować o dotacje unijne na  
realizację inwestycji.  
 

 
Przerwa w obradach trwała od godz. 1500  do 15 10 

 

Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik  odczytała uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/67/15  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 
2025. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Antonina Balicka, skarbnik  odczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.  
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Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/68/15  
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i stawki 
takiej opłaty. 
Poinformował, że do końca czerwca br. cena za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów 
wynosi 360 zł. Od  1 lipca br. odpady z gminy Pyzdry zaczną trafiać do Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, gdzie opłata za przyjęcie 1 tony odpadów wynosi 
270 zł. Natomiast opłata za przetransportowanie odpadów przez Firmę Iglespol wynosi 226 zł 
za 1 tonę. Łącznie opłata za 1 tonę odpadów wynosi 490 zł. Zatem zwyżka realnych kosztów 
ponoszonych przez gminę wynosi 130 zł/ tonę.   
Jeżeli stawka opłaty ustalona byłaby na podstawie ponoszonych kosztów, to wynosiłaby 
ponad 13 zł od osoby. Jednak byłaby to zbyt radykalna zwyżka opłaty. Dlatego jest 
zaproponowana opłata w wysokości 11 zł od osoby.  
Różnica między ponoszonymi kosztami przez gminę a uzyskaną należności od mieszkańców  
będzie pokryta z budżetu gminy.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/69/15  
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości zamieszkałej i stawki takiej opłaty. Ustalono opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny  
11 zł od osoby,  nieselektywny 22 zł od osoby. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/71/15  
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic 
oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta 
Pyzdry.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14.06.2012 r. w sprawie podziału Gminy  
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i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/70/15  
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
14.06.2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich 
granic i numerów oraz ustalenia radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12 
Alicja Płoszewska, radca poinformowała, że ukazał się już tekst jednolity ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, w związku z tym w podstawie prawnej uchwał dotyczących 
zbycia, nabycia należy to zmienić (zamiast Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm. należy wpisać Dz. 
U. z 2015 r. poz. 782).  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2003 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach zabudowanych budynkami 
stacji transformatorowych.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/72/15  
w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2003 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 
2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry 
położonych w Pyzdrach zabudowanych budynkami stacji transformatorowych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13 
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie zmiany wyrażenie zgody na 
nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2031/3 
położonej w m. Tarnowa.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/73/15  
w sprawie wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej 
jako działka ewidencyjna 2031/3 położonej w m. Tarnowa. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. 14.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że wycinane są krzewy i drzewa przy drogach 
powiatowych i bardzo dobrze.  
Osoby prywatne wycinać drzewa mogą tylko w określonych miesiącach. Zapytał, czy innych 
podmiotów to nie obowiązuje.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że przy czyszczeniu poboczy drogowych  
wycinki drzew raczej nie ma. Wycinane są krzewy, na które zgoda nie jest wymagana. 
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Natomiast przy wycince drzew zawsze zgoda na ich wycięcie jest konieczna. Gmina chcąc 
wyciąć drzewa rosnące przy drogach gminnych o zgodę występuje do Starosty. 
Robert Nowak, radny podziękował przewodniczącemu Zarządu Miasta – Osiedla za 
uzupełnienie koszy na odpady w Pyzdrach i Burmistrzowi za odmalowanie ogrodzenia placu 
zabaw Kubuś.  
Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny poinformowała, że w sołectwie zawiązało się 
Koło Gospodyń Wiejskich. Wykonano prace remontowe przy świetlicy wiejskiej.  
W najbliższą sobotę sołectwo organizuje festyn rodzinny.  
 
Ad. 20 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 21.  
Protokoły sesji z dnia 14 i 27 maja 2015 r. został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 22.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 55 zamknęła VII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  
 
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


