
Protokół Nr III/10 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 grudnia 2010 roku 

 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 13 00 otworzyła 
III sesję Rady Miejskiej i 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 powitała panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami, sołtysów                           
i wszystkich zaproszonych gości.  
 
Następnie odczytała proponowany 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.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji                    

w Pyzdrach. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej                       

w Pyzdrach w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. System 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz               
z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację przez 
Gminę i Miasto Pyzdry projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania                            
i wychowania w klasach  I-III szkół podstawowych”.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi 
Ruda Komorska na cele prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych 
niezabudowanych położonych we wsi Walga w drodze bezprzetargowej.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/216/05 Rady Miejskiej                 
w Pyzdrach z dnia 9.12.2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji                
i deklaracji podatkowych.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej                   
w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2010 rok.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry                 
z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenie sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego                       
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 



19. Zapytania i wolne wnioski. 
20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
22. Zakończenie sesji. 

 
Powyższy porządek obrad został przyjęty bez uwag („za”-14).  
 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jak się mają sprawy dotyczące byłej „Dziewiarki”.   
Kiedyś w tej sprawie było wszystko w porządku, ale teraz coś się zmieniło.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że p. Szymczak chyba w imieniu rodziny 
próbuje swoich możliwości by odzyskać „Dziewiarkę”. Ale na razie nie ma na ten temat 
żadnych dokumentów, które świadczyłyby o własności. Przypomniał, że Rada podejmowała 
uchwałę o kupnie tej nieruchomości od likwidatora „Dziewiarki,” tak samo jak i o jej 
sprzedaży, bo były wtedy szczególnie naciski pracowników ”Dziewiarki” aby nadal tam 
funkcjonował zakład.  
Prokuraturze zostały udostępnione dokumenty w tej sprawie.  
 
Ad. 4.  
Informację Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym przedstawiła 
p. Elżbieta Kłossowska. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 5.  
Na ostatniej sesji były zapytania, na które były udzielone odpowiedzi.  
 
Zgłoszona interpelacja:  
Ilona Nowicka, radna wnioskowała o ujęcie wniosku mieszkańców sołectwa Kruszyny 
dotyczącego wykonania dróg asfaltowych w sołectwie Kruszyny w projekcie budżetu Gminy 
i Miasta na 2011 rok. Wniosek mieszkańcy złożyli 28 września 2010r. Burmistrzowi Pyzdr             
i Radzie Miejskiej poprzedniej kadencji.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
i Miasta Pyzdry na 2010 rok.  
 
 
Ponadto poinformowała o jeszcze jednej zmianie w budżecie. Dotyczy ona kanalizacji 
sanitarnej. Wykonawca kanalizacji wystawił fakturę na kwotę niezgodną z umowa tj. o 0,01 
zł.  A ponieważ przy rozliczeniu środków unijnych wszystko musi się zgadzać co do grosza.  
Dlatego faktura został zwrócona wykonawcy kanalizacji i środki na w/w fakturę nie będą 
wydatkowane w 2010r., a te wydatki zostaną przeniesienie na rok 2011.  
W związku z powyższym w uchwale dotyczącej zmian w budżecie ulegnie zmianie także 
załącznik dotyczący wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. 
Marek Wardeński, radny zapytał, czy wykonawca kanalizacji nie może jeszcze dokonać 
poprawy faktury?  
Antonina Balicka, skarbnik – faktura powinna opiewać na kwotę 371.000,77 zł, a  
wykonawca wystawił fakturę na kwotę 371.000,78 zł, co wynikało z zaokrąglenia Vat.  



 
Ale faktycznie chodzi o to, że nie ma fizycznej możliwości, by w tym roku środki przekazać 
wykonawcy. 
Dodała, że na posiedzeniach Komisji wnioskowała o zwiększenie środków na kanalizację           
w związku z robotami dodatkowymi o kwotę 90.000 zł , a koszt robot dodatkowych jest 
niższy i wynosi 79.300 zł.  Czyli w tej pozycji budżetu będą oszczędności.  
Także na oświetlenie uliczne była zwiększona kwota o 100.000 zł, która także w całości nie 
będzie wykorzystana.  
Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu.  
 
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 III/9/10             
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2010 rok.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej 
został zgłoszony wniosek, aby w nazwie instytucji dodać jeszcze słowo sportu.  
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury, Sportu   
i Promocji w Pyzdrach. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się”  
podjęła Uchwałę Nr III/10/10 w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury, Sportu                
i Promocji w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Pyzdr. 
 
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej stwierdziła,            
że tematu dotyczącego wynagrodzenia Burmistrza nie byłoby dzisiaj, gdyby Rada Miejska             
w 2009r. nie zabrała p. Burmistrzowi dodatku funkcyjnego aż o 1.400 zł. W związku z tym 
zasadne jest ustalenie nowego wynagrodzenia Burmistrzowi, tym bardziej, że do w/w tematu 
Komisja już nie będzie wracała w 2011r.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 7 głosami „za, przy 5 „przeciw”                                        
i 2  „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr III/11/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Pyzdr.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXI/139/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. 



System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz               
z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.   
 
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 III/12/10             
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie 
przystąpienia do realizacji zadania pn. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
dla gmin objętych Porozumieniem wraz  z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów           
w Lulkowie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu pn. „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania w klasach  I-III szkół podstawowych”.  
 
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 III/13/10                  
w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry 
projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół 
podstawowych”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie użyczenia 
nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ruda Komorska na cele prowadzenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
 
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 III/14/10             
w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ruda Komorska na cele 
prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska o godzinie 14 00 ogłosiła przerwę w obradach, 
która trwała do godziny 14 10.. 
 
Ad. 12.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych we wsi Walga w drodze 
bezprzetargowej.  
 
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 III/15/10              
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych we wsi 
Walga w drodze bezprzetargowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Ad. 13.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały             
Nr XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9.12.2005 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr III/16/10             
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9.12.2005 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały             
Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr III/17/10          
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia                             
30.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. 
 
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 III/18/10         
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 
pozarządowymi na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie określenie sposobu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 



ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  
 
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 III/19/10              
w sprawie określenie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 17.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
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 III/20/10              
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 
 
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 III/21/10               
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 19.  
Marek Wardeński, radny stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej był 
poruszony temat podatku leśnego i rolnego. Na sesji miała zostać przedstawiona informacja 
na temat wysokości dochodów z w/w podatków według stawki obowiązującej w 2010r i 
według maksymalnej stawki na 2011r.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody do budżetu Gminy z tytułu podatku 
rolnego naliczonego według stawki obowiązującej w 2010r. (30 zł/q żyta) wyniosłyby 
139.596 zł, natomiast w przypadku obowiązywania w roku 2011 stawki Ministra Finansów   
(37,64 zł/q żyta) dochody wyniosłyby 166.240 zł.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska zgłosił konieczność budowy drogi             
w m. Łupice. Droga ta jest zaniżona, wymaga wywyższenia i utwardzenia. Należałoby 
rozważyć ujęcie tego zadania w budżecie gminy na rok 2012.  
Andrzej Łyskawa, radny przypomniał, że w latach poprzednich zarządcy dróg montowali 
płotki przeciwśnieżne. Teraz już się tego nie stosuje i występują trudności z odśnieżaniem 
dróg w okresie zimy. Dlatego, czy nie warto byłoby zastanowić się nad montażem w/w 
płotków czy siatek chociaż w najbardziej zagrożonych zasypaniem odcinkach dróg.  



Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że zarządcy dróg całkowicie odeszli od 
ustawiania płotków czy siatki przeciwśnieżnych na okres zimy. Może jest to spowodowane 
tym, że występowały kradzieże i po każdej zimie były coraz większe straty.  
Występowały także kłopoty z właścicielami gruntu, na których były ustawiane. A przecież            
w  okresie srogich zim, przy dużych opadach śniegu płotki przeciwśnieżne przynosiły  
pozytywne efekty.  
Obecnie zarządcy dróg tłumaczą, że dysponują odpowiednim sprzętem do odśnieżania dróg, 
który pozwala na odpowiednie utrzymanie dróg w okresie zimy.  
Ale można by rozważyć zakup siatki przeciwśnieżnej i wspólnie z Powiatowym Zarządem 
Dróg ustawiać ją na najgorszych odcinkach dróg.  
Ponadto poinformował, że bezimienna grupa mieszkańców wystąpiła z wnioskiem o 
spowodowanie, aby wyjazd z ul. Sienkiewicza na ul. Niepodległości stał się bezpieczniejszy. 
Obecnie na odcinku drogi przy ul. Niepodległości (od ul. Sienkiewicza do ul. 11 Listopada) 
od strony ul. Sienkiewicza stoją samochody, które zasłaniają widoczność. Zdarzały się już 
wypadki.  
Jedną z propozycji rozwiązania tego problemu jest wprowadzenie zakazu parkowania po obu 
stronach jezdni na w/w odcinku drogi lub wprowadzeniu linii ciągłej.   
Dodał, że na wniosek rodziców pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej jest 
oddelegowany na przejście dla pieszych przy ul. Niepodległości (sklep Ola) aby w godzinach 
7 30  do  8 00  pomagał dzieciom w bezpiecznym przejściu przez bardzo ruchliwą drogę do 
szkoły.  
W związku ze zbliżającym się sylwestrem zaprosił wszystkich na sylwestra na Rynek miejski 
w Pyzdrach.  
Roman Witczak sołtys sołectwa Dłusk 
Zasugerował, że przy sygnalizacji świetlnej w Pyzdrach na ul. Niepodległości przy przejściu 
dla pieszych niepotrzebnie zapala się zielone światło, ponieważ samochody zatrzymują się              
i tworzą korek na tym odcinku drogi. Przypomniał, że przy sklepie p. Stawnego stoją 
samochody, które utrudniają przejazd.  
Wystarczyła by tylko możliwość ręcznego włączania zielonego światła przez pieszych.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca przypomniała, że owego czasu zgłosiła interpelacje, 
aby zarządca sygnalizacji umieścił zieloną strzałkę, która umożliwiłaby wyjazd od Pyzdr               
w stronę mostu. Ale ta sprawa została negatywnie rozpatrzona.  
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość  
Zapytał, czy będzie ujęta w budżecie droga w m. Zamość? Skoro została wykonana 
dokumentacja, to żeby nie straciła ważności.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w budżecie 2010r. były ujęte środki na 
wykonanie dokumentacji na w/w drogę, natomiast w projekcie budżetu na 2011 r. nie jest 
ujęta.  
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość  
Zapytał, co to jest Centrum Kultury, Sportu i Promocji i czy z powołaniem tej instytucji będą 
wynikały dodatkowe koszty?  
Przemysław Dębski, sekretarz – utworzenie Centrum Kultury, Sportu i Promocji nie wiąże 
się z dodatkowymi kosztami. Wiąże się to ze skumulowaniem pewnych wydatków 
znajdujących się dotychczas w budżecie gminy, które dotychczas były rozbite na jakby dwie 
instytucje tj. na M-G Ośrodek Kultury i na urząd. Teraz Urząd już kwestią promocji nie 
będzie się zajmował, bo te zadania będą skumulowane na Centrum. Pieniądze zostaną 
połączone, dzięki czemu będzie można nimi efektywniej zarządzać.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy na tym rozwiązaniu będą oszczędności?  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca – to się dopiero okaże.  



Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy od 1 stycznia 2011r. karetka będzie stacjonowała              
w Pyzdrach? 
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że z posiadanych informacji wynika, że 
karetka w Pyzdrach ma być, ale dopiero w połowie roku tj. czerwcu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – Ministerstwo przedłużyło ustawowo temat dotyczący  
przydziału karetek z uwagi na duże niezadowolenie społeczeństwa.  
Dlatego postanowiono sprawę dokładnie sprawdzić.  
Według wymogu ustawowego jedna karetka miała przypadać na ponad 30 tys. mieszkańców.  
Brany jest też pod uwagę czas dojazdu do najbardziej oddalonego miejsca.  
Temat przydziału karetki jest monitorowany, ale ze względu na odgórne zmiany przepisów, 
naciski na wojewodę wielkopolskiego, by temat przydziału karetek jeszcze raz 
przeanalizować i dlatego ostateczne rozstrzygnięcie tematu zostało przesunięte do czerwca.  
  
 
Ad. 20.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  
 
Ad.21.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -11, „wstrzymało się” – 3, ponieważ jeszcze nie zapoznali 
się z treścią protokołu).  
 
Ad. 22.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 00 zamknęła trzecią sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

 Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska     

 


