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Protokół Nr XXVIII/18 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 9 lutego 2018 roku 

      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXVIII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza, pracowników 

urzędu, sołtysów, a także zaproszonych gości.  

Następnie 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.  

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 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,  

a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki podległe.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy 

Pyzdry dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym, 

niespełniającego warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy 

Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż 

określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby 

prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego  przez uczniów w publicznych przedszkolach prowadzonych na 

terenie gminy Pyzdry. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas 

pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Pyzdry oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

13. 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".  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



 

2 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Pyzdry.  

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

ich przebiegu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Pyzdrach. 

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

22. 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.  

Krzysztof Paszak, radny skierował wniosek do zarządcy drogi powiatowej położonej w 

Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej – o wyrównanie dziur na mostku.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał o termin łatania dziur po zimie, bo 

chciałby osobiście wskazać, gdzie te dziury są. Zapytał o pracownika, który teraz zajmuje się 

drogami. 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, ze akcja łatania dziur jest zawsze na wiosnę, 

ale jest za wcześnie, aby konkretną datę wskazać. Wykonawca realizuje to, co ma wskazane 

przez gminę. Sprawami dróg zajmuje się p. Wojciech Tomaszewski.  

 

Ad. 6.  

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

i Miasta na 2018 rok.  Do projektu są wniesione poprawki:  

- w rozdziale  80101 § 4210  zmniejsza się wydatki o kwotę 62.000 zł, a zwiększa się zadania 

inwestycyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach,  

- w rozdziale 90101 zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu usług o kwotę 10.000 zł a zwiększa 

wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej 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/250/18 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad  

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki 
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podległe.  

 

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/251/18 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a 

których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki podległe. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Ewa Kubacka, pracownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla niepublicznego 

przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym, niespełniającego warunków, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż 

określona w art. 17 ust. 3 ustawy. 
 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XXVIII/252/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z 

budżetu Gminy Pyzdry dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem 

specjalnym, niespełniającego warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 

ustawy. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Ewa Kubacka, pracownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych.  
 

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/253/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry 

dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Ewa Kubacka, pracownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
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oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.   

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”  

podjęła uchwałę Nr XXVIII/254/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby 

prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Ewa Kubacka, pracownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  przez uczniów w 

publicznych przedszkolach prowadzonych 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  podjęła uchwałę Nr XXVIII/255/18 w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  przez uczniów  

w publicznych przedszkolach prowadzonych na terenie gminy Pyzdry. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

Ewa Kubacka, pracownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania 

przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Pyzdry 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Elżbieta Ratajczyk, radna zauważyła, że w § 1 w tabeli punkt 2 wystąpił błąd pisarski - 

brakuje słowa „pracuje”.   

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15  podjęła uchwałę Nr XXVIII/256/18 w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania 

przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Pyzdry 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów z uwzględnieniem wcześniej 

zgłoszonej uwagi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska o godzinie 15 zarządziła 10 minutową przerwę  

w obradach.  

Ad. 13.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odczytał projekt uchwały w sprawie 
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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 – 15  podjęła uchwałę Nr XXVIII/257/18 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. 14.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odczytał projekt uchwały w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Andrzej Łyskawa, radny zapytał w jaki sposób mieszkaniec może oddać chemikalia? 

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedział, że osoby fizyczne z gminy 

Pyzdry chemikalia mogą dostarczyć do punktu PSZOK, gdzie będzie odrębny pojemnik do 

tego typu odpadów.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15  podjęła uchwałę Nr XXVIII/258/18 w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.  

Alicja Płoszewska, radca prawny poinformowała, że w tekście załącznika w § 14 powinien 

znaleźć się zapis mówiący o jesiennym terminie deratyzacji: 

 „w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września”.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15  podjęła uchwałę Nr XXVIII/259/18 w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że w gminie Lądek każdy mieszkaniec ma osobny 

pojemnik na popiół, który jest odbierany osobnym samochodem. Wniósł pod rozwagę 

wprowadzenia takiego rozwiązania w gminie Pyzdry.  
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Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że dowie się szczegółów. To rozwiązanie 

wymagałoby zmiany systemu odbierania odpadów w Lulkowie. Jest to słuszne rozwiązanie, 

ale wymaga przedyskutowania.  

 

Ad. 15.  

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.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15  podjęła uchwałę Nr XXVIII/260/18 w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17.  

Przemysław Dębski, 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 – 15  podjęła uchwałę Nr XXVIII/261/18 w sprawie 

określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie dzierżawy 

nieruchomości położonej w Pyzdrach. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15  podjęła uchwałę Nr XXVIII/262/18 w sprawie 

dzierżawy nieruchomości położonej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 19.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, czy wiadomo ile jest urodzeń, a ile 

zgonów w gminie Pyzdry?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że konkretnych liczb nie przytoczy, ale na 

terenie naszej gminy od wielu lat jest przyrost naturalny (w trakcie roku więcej się rodzi osób 

niż umiera). Biorąc natomiast pod uwagę jeszcze migracje  ludzi, to jest współczynnik 

ujemny.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał o informacje na temat odbioru 

eternitu?  
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Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedział, że Starostwo wybiera 

firmę, która realizuje zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest. Zadanie firmy raczej sprowadza się tylko do odbioru eternitu od 

mieszkańca i to wykonuje bezpłatnie. Do demontażu eternitu z dachu przez w/w firmę nie 

dochodzi, bo trudno ustalić datę demontażu z datą, kiedy będzie zakładane nowe poszycie 

dachowe.   

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska podziękowała radnym za odzew na apel  

o wsparcie odnowy Mogiły Powstańczej, która znajduje się  na cmentarzu w Pyzdrach. 

Zebrano 1.700 zł.   

Ad. 20.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

Ad. 21.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 14).  

 

Ad. 22.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
40 

zamknęła XXVIII  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 

 


