
Protokół Nr VIII/11 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 28 października 2011 roku 

 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
VIII 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, radnych 
powiatowych i wszystkich zaproszonych gości.  
 
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 gminy i miasta na 2011r.   
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.   
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  
10. 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.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  
i deklaracji podatkowych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności opłaty 
targowej.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownikowi 
wieczystemu nieruchomości położonej Pyzdrach. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
17. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że młodzież szkolna korzystająca z obiektów 
sportowych przy blokach nie może korzystać z szatni. Muszą się przebierać w szkole?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że tak było do czasu otwarcia boiska 
sportowego Orlik. Obecnie młodzież szkolna przebiera się w szatni znajdującej się przy 
boisku.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czego dotyczyła rozmowa z przedsiębiorcą z Poznania? 
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Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady odpowiedziała, że rozmowa dotyczyła 
informatyzacji i wykorzystania komputerów w biurze rady.  
 
Ad. 5.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że w sprawie drogi otrzymał odpowiedź, natomiast 
w sprawie chodnika nie.  
Marek Wardeński, radny wypowiedział się w sprawie oświetlenia ulicznego w m. Pyzdry. 
W Pyzdrach znajduje się pięć stacji transformatorowych, z których oświetlenie uliczne różnie 
się zapala. Istnieją zegary astronomiczne, które można przesterować w ten sposób, że np. od 
godz. 1 do 4 można zmieniać czasookres wyłączania poszczególnych ulic. Zaproponował, aby 
w listopadzie dokonać zaproponowanych przestawień zegarów. Byłyby oszczędności.  
Oświetlenie uliczne od godziny 4 rano powinno już świecić w całym mieście.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady odpowiedziała, że w/w temat będzie rozparzony.  
Rozważając propozycje należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy wyłączenie 
oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo 
mieszkańców, na wzmożenie się kradzieży. Dodała, że ten temat był poruszony na 
dzisiejszym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.  
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość stwierdził, że na terenach wiejskich też 
oświetlenie uliczne zbyt wcześnie się wyłącza rano.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  
i miasta na 2011r.   
 
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 VIII/69/2011 
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r.   
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
 
Następnie odczytywano poszczególne stawki podatku:  

1) od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków, 
Komisje wypracowały dwie propozycje - 0,71 zł i 0,70 zł od 1 m² powierzchni.  
„Za” stawką 0,71 zł od 1 m² powierzchni głosowało 7 radnych, „przeciw” – 7. 
„Za” stawką 0,70 zł od 1 m² powierzchni głosowało 7 radnych, „przeciw” – 7. 
 
Przewodnicząca rady zarządziła o godz. 1440 przerwę w obradach, która trwała do godz. 14 50 
 
Po przerwie zarządzono ponowne głosowanie:  
 
„Za” stawką 0,71 zł od 1 m² powierzchni głosowało 7 radnych, „przeciw” – 6, „wstrzymał 
się” -1. 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 
„Za” stawką 4,33 zł od 1 ha powierzchni głosowało 13 radnych, „wstrzymał się” -1. 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
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„Za” stawką 0,28 zł od 1 m² powierzchni głosowało 14 radnych. 

     2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych  
„Za” stawką 0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej głosowało 14 radnych 

b) związanych z, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

Za” stawką 16,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej głosowało 14 radnych 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym  
„Za” stawką 10,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej głosowało 14 radnych 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  

„Za” stawką 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej głosowało 14 radnych 
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
Za” stawką 5,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej głosowało 14 radnych 
 

2) od budowli  
„Za” stawką 2 % od budowli głosowało 14 radnych 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/70/2011 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8  
Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  
  
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 VIII/71/2011 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 38 
zł/dt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Joanna Czechyra, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
 
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 VIII/72/2011 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Wiesława Sawczuk, pracownik Urzędu odczytała 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.  
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Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że nie weźmie udział w głosowaniu, ponieważ 
dotyczy ono Jego interesu prawnego.  
Alicja Płoszewska, radca prawny stwierdziła, że ustawa mówi, że radny nie bierze udziału 
w głosowaniu, które dotyczy jego interesu prawnego.  
Uważa, że w sytuacji, kiedy wyraźnie nie ma interesu ekonomicznego radny nie powinien 
wstrzymywać się od głosu.  
Przy omawianej uchwale interes ekonomiczny istnieje.  
Natomiast uważa, że kandydat na przewodniczącego rady przy wyborze osoby do pełnienia 
funkcji przewodniczącego rady powinien brać udział w tajnym głosowaniu. Zakaz 
głosowania jest ograniczeniem praw obywatelskich.  
Zależy też to od wyniku głosowania, bo gdyby kandydat przeszedł jednym głosem, to można 
by wynik głosowania skutecznie podważyć.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Mieczysław Podlewski, radny zgłosił wniosek o zatwierdzenie dla sołtysów wynagrodzenia 
za inkaso w wysokości 5,50 % od sumy zainkasowanych i wpłaconych podatków.  
„Za” wnioskiem radnego Podlewskiego głosowało 4 radnych, przeciw” – 7, „wstrzymało się” 
– 2, jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.  
 
„Za” wynagrodzeniem dla sołtysów za inkaso w wysokości 5,25 % od sumy zainkasowanych 
i wpłaconych podatków głosowało 7 radnych, przeciw” – 4, „wstrzymało się” – 2, jeden 
radny nie wziął udziału w głosowaniu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych podjęła Uchwałę Nr VIII/73/2011 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. 
 
Ad. 11.  
Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Marek Wardeński, radny zasugerował, aby na nakazach podatkowych był zapisany numer 
konta Gminy a nie Urzędu Miejskiego.  
 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/75/2011 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru 
oraz terminu płatności opłaty targowej.  
 
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 VIII/75/2011 
w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej Pyzdrach.  
 
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 VIII/76/2011 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownikowi wieczystemu nieruchomości 
położonej Pyzdrach.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14.  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia stwierdził, że w uchwale dotyczącej poboru 
podatku w drodze inkasa ( § 4 ust. 2) jest zapis pozwalający podatnikom z terenu gminy 
dokonywać zapłaty podatku oprócz u sołtysa także w kasie urzędu, banku lub na poczcie.  
Czy należy przez to rozumieć, że sołtys będzie miał naliczane wynagrodzenie od łącznej 
kwoty wpłaconych podatków z danego sołectwa niezależnie, gdzie podatki zostały wpłacone.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że ten zapis daje wybór podatnikom z terenu 
gminu do dokonywania wpłat podatków u sołtysa, w kasie urzędu, banku lub na poczcie. 
 
Ad. 15.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  
 
Ad.16.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -14).  
 
Ad. 17.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 40 zamknęła VIII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

(Alina Banaszak)                                                    Elżbieta Kłossowska    

....................................... 

 

 


