
Protokół Nr IX/11 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 7 grudnia 2011 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
IX sesję Rady Miejskiej i 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 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 zatwierdzenia Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Puszcza Pyzdrska”.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej  

w Pietrzykowie.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej 

w m. Ruda Komorska.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w m. 

Królewiny.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/238/06 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 24.02.2006r. w sprawie sprzedaży własności nieruchomości 
wieczystemu użytkownikowi działek.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 
nieruchomości nr 2029/2 i 2032/4 położonych w Pyzdrach.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 
nieruchomości nr 2158,1558,431 położonych w Pyzdrach.   

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry  

z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.  
18. 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”.  

19. Zapytania i wolne wnioski. 
20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  



 2 

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
22. Zakończenie sesji 

 
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby z uwagi na liczny udział mieszkańców z obwodu 
szkolnego Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie punkt 8 porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały  
w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie” przenieść 
po punkcie 4.  
Grzegorz Ławniczak, radna wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu 8, 
ponieważ nie ma potrzeby likwidacji szkoły w Pietrzykowie.  
 
„Za” wykreśleniem z porządku obrad sesji punktu 8 głosowało 6 radnych, „przeciw’ – 8, 
„wstrzymał się” - 1.  
 
„Za” przesunięciem punku 8 porządku obrad sesji za punktem 4 głosowało 11 radnych, 
„przeciw’ – 0, „wstrzymało się” - 4.  
 
Za porządkiem obrad z wprowadzona zmianą głosowało11 radnych, „przeciw” – 4, 
„wstrzymało się” - 0.  
 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej  

w Pietrzykowie.  
6. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Puszcza Pyzdrska”.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej 

w m. Ruda Komorska.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w m. 

Królewiny.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/238/06 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 24.02.2006r. w sprawie sprzedaży własności nieruchomości 
wieczystemu użytkownikowi działek.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 
nieruchomości nr 2029/2 i 2032/4 położonych w Pyzdrach.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 
nieruchomości nr 2158,1558,431 położonych w Pyzdrach.   

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry  

z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  

z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu 
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usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 
Wrzesińskiego”.  

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

 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
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.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.  
Joanna Przewoźna, przewodnicząca Rady Rodziców przy SSP Pietrzyków odczytała 
protest przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, a zarazem wniosek  
o przywrócenie nauki w klasach IV-VI. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
Andrzej Łyskawa, radny odczytał stanowisko mieszkańców miejscowości przynależnych do 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie w sprawie zamiaru jej likwidacji.  
Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
Zwrócił się do radnych, aby byli świadomi, że jeśli zostanie zlikwidowana szkoła  
w Pietrzykowie, to za rok, dwa, trzy może zostać zlikwidowany Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Pietrzykowie.  
Bo sam ten ośrodek nie utrzyma się w budynku szkolnym. Otwarcie Ośrodka miało być 
zastrzykiem finansowym gwarantującym utrzymanie się w budynku szkolnym dwóch 
instytucji.  
Teraz łatwo jest podnieść rękę za likwidacją szkoły, ale gdy za kilka lat przestanie istnieć 
Ośrodek, to dopiero oczy się radnym otworzą i wtedy dopiero zadane zostanie pytanie, co 
zrobiliśmy.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zwróciła się z żalem do radnego Łyskawy, że 
jako przewodnicząca rady zaprosił na zebranie Społecznego Komitetu Obrony Szkoły  
w Pietrzykowie w ostatniej chwili. Pomimo wielu innych obowiązków w w/w zebraniu 
uczestniczyła. Pan radny nie wspomniał, że przewodnicząca Rady uczestniczyła w zebraniu  
z rodzicami, a uczestniczyła po to, aby pewne kwestie wyjaśnić.  
Pewne fakty, które zostały przytoczone w odczytywanym na zebraniu liście były wyjaśniane 
od razu na zebraniu przez Dyrektora szkoły p. Ostrowską. Ale pomimo udzielonych 
wyjaśnień, wszystkie fakty zgłoszone na zebraniu Społecznego Komitetu zostały odczytane 
przed chwilą przez radnego Łyskawę na sesji.  
Skoro tak się dzieje, to należałoby się zastanowić, czy warto uczestniczyć w tego typu 
zebraniach.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że w swojej wypowiedzi nie wspomniał o obecności 
przewodniczącej Rady w zebraniu Społecznego Komitetu Obrony Szkoły. O swojej 
obecności na zebraniu poinformowała sama przewodnicząca przed chwilą.  
Dodał, że Przewodnicząca Rady na w/w zebranie wcale nie musiała przyjeżdżać.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że najpierw była nagonka na 
Burmistrza, że był zaproszony na zebranie, a nie przyjechał, a teraz mówi się, że 
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przewodnicząca Rady, chociaż została zaproszona na zebranie w ostatniej chwili, 
uczestniczyła w nim, to wcale nie musiała przyjechać.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że przewodnicząca rady przyjechała do Pietrzykowa 
i powiedziała, że będzie głosowała za likwidacją szkoły. Przewodnicząca Rady musi 
głosować za likwidacją, ponieważ brat i bratowa pracują w Urzędzie. 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – radnych wybierają wyborcy, a nie brat czy 
bratowa. Mnie na radną wybrał bardzo duży elektorat.  
Grzegorz Ławniczak, radny zwrócił się do radnych z terenu wiejskiego, by przejrzeli na 
oczy i zagłosowali zgodnie ze swoim sumieniem, by wsi nie podcinać gardła poprzez 
likwidację szkoły.   
Radni powinni glosować zgodnie ze swoim sumieniem, bo składali ślubowanie z dodaniem: 
tak mi dopomóż Bóg, a nie: tak mi dopomóż Burmistrz.  
Następnie poruszył temat wynagrodzenia Burmistrza. W minionym roku Burmistrz miał 
wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł, a część radnych podniosło do kwoty 8.800 zł. Na 
podwyżkę były pieniądze, a na szkołę nie ma.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że temat poruszony przez radnego Ławniczak też 
dotyczy budżetu gminy. 
Szukane są oszczędności na dzieciach krzywdząc ich.  
Pan Burmistrz bierze pieniądze z tytułu wynagrodzenia, byłyby dochody za wieżę.  
Następnie odczytał pismo otrzymane drogą pocztową od mieszkańców Zagórowa.  
„ My mieszkańcy wsi Myszakówek i okolicznych wiosek stanowczo protestujemy przeciwko 
werbowaniu do szkoły w Górnych Grądach naszych dzieci. My należymy do gminy Zagórów. 
Tam są nasze szkoły. W bezczelny sposób dyrektor szkoły w Górnych Grądach p. Rogowicz 
z inną jeszcze nauczycielką nachodzi w naszych domach i nakłaniania do zmiany szkoły 
oferując się, że nawet nasze dzieci dowozić będzie gmina Pyzdry na swój koszt do Górnych 
Grądów, ponieważ po drodze pojedzie ze starszymi dziećmi również ze szkoły  
z Wrąbczynkowskich Holendrów. I nasze dzieci też by zmieściły się do autobusu.  
Przynajmniej tak mówiły.  
Propozycja finansowania dojazdów wyszła z ZEAS-u gminnego. Zapewniano nas, że 
wszystko jest wyliczone i ze żaden koszt nie będzie nas interesował. To gmina jest taka 
bogata? To skoro u Pana w Urzędzie Miasta p. Dyrektor działa na pana polecenie, skoro 
Dyrektor nam mówiła, że mają mieć dodatkowo dzieci z klasy IV, V i VI  
z Wrąbczynkowskich Holendrów, to pytamy, po co dyrektorce jeszcze nasze dzieci? 
Domagamy się pociągnięcia do odpowiedzialności dyrektorkę i jej towarzyszkę. Nie chcemy 
kolejnych prób nachodzenia. W przypadku dalszych prób werbowania sprawa zostanie 
nagłośniona”.  
Anna Szklarkowska, sołtys sołectwa Ksawerów przypomniała Burmistrzowi, że jak ze 
szkoły w Pietrzykowie byli zabierani uczniowie z klas IV-VI do szkoły w Pyzdrach było 
obiecane, że pozostała część szkoły będzie utrzymana, tym bardziej, że mieści się w niej też 
Środowiskowy Dom Samopomocy. Dyrektor szkoły poczyniła wiele starań by szkoła 
wyglądała bardzo ładnie. Zatem małe dzieci mogłyby nadal pozostać w tej szkole.  
Dzieci do szkoły w Pyzdrach uczęszczają na dwie zmiany.  
Małe dzieci z obwodu szkolnego Pietrzyków potrzebują jeszcze opieki. Zdarza się, że trzeba 
je odebrać z zajęć, bo np. zachorowały, to rodzic, aby je odebrać musi pokonać kilka 
kilometrów, nie to co rodzice z Pyzdr. 
Dodała, że uczniowie z klasy I gimnazjum nie mają swojej klasy. Cztery godziny lekcji 
odbywają na świetlicy.  
A dzieci z Pietrzykowa jak miały tylko kurtki zostawić w świetlicy, to nie mogły, bo Sanepid 
nie pozwalał.  
Na zakończenie zwróciła się o pozostawienie uczniów klas I-IIII w szkole w Pietrzykowie.  
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Jak dzieci z innych szkół też będą pozabierane do szkoły w Pyzdrach, to dzieci z Pietrzykowa 
rodzice też oddadzą jak nie będzie ich więcej. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 8 głosami „za”, „przeciw” – 6, „wstrzymał się” - 1 
podjęła Uchwałę Nr IX/77/2011 w sprawie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6.  
Grzegorz Ławniczak, radny wnioskował o wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów powyżej 
10 ton na drodze przebiegającej przez Ksawerów od strony Borkowa.  
Mieczysław Podlewski, radny wnioskował, aby w Rudzie Komorskiej na wysokości 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i kaplicy było przejścia dla pieszych, a przy wjeździe do 
Rudy Komorskiej od strony powiatu jarocińskiego ograniczenie prędkości lub inne 
rozwiązanie, aby nie dochodziło do kolejnych kolizji.  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia zapytał, czy w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w Królewinach jest opinia zebrania wiejskiego, chociaż nie jest ona wiążąca 
przy podejmowaniu uchwały?  
Przypomniał, że z pomieszczenia w budynku położonym w m. Królewiny zaproponowanym 
do sprzedaży korzystają dwa sołectwa, w których organizują zebrania wiejskiej. Zatem po 
sprzedaży, gdzie sołectwo Zapwowiednia i Trzcinki będą mogły organizować zebrania 
wiejskie?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że były czynione starania w zakresie 
zagospodarowania budynku. Prowadzone były rozmowy z ówczesnym dyrektorem szpitala p. 
Zbyszko Przybylskim w sprawie utworzenia filii szpitala w zakresie rehabilitacji. Także były 
rozmowy z Zarządem Powiatu. Ale stan budynku uniemożliwiał wykonanie tylko adaptacji na 
określenie cele. Wymagany byłby gruntowny remont, albo budowa od nowa. A takie 
działania byłyby bardzo kosztowne i dlatego w/w przestali się interesować wspomnianym 
budynkiem. Przypomniał, że w części budynku zamieszkuje osoba, która opiekuje się całą 
nieruchomością. 
W przypadku sprzedaży nieruchomości, dwom sołectwom można zaproponować szkołę we 
Wrąbczynkowskich Holendrach jako miejsce do organizowania zebrań wiejskich.  
Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grady wnioskował o ustawienie tablicy – 
kierunkowskazu z napisem Górne Grądy. Można ją umieścić pod już istniejąca tablicą z 
napisem Myszakówek.   
 
Ad. 7.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”. 
 
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 IX/78/2011 w 
sprawie zatwierdzenia Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
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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 IX/79/2011 
 w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom  
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 IX/80/2011  
w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
zabudowanej nieruchomości położonej w m. Ruda Komorska.  
 
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 IX/81/2011  
w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w m. Ruda Komorska. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
zabudowanej nieruchomości położonej w m. Królewiny.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 
  
Grzegorz Ławniczak, radny zaproponował, aby radni z terenu, gdzie znajduje się 
nieruchomość w Królewnach wypowiedzieli na temat sprzedaży.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odpowiedziała, że radni wypowiedzieli się już 
na posiedzeniach Komisji.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”,” przeciw” – 5 podjęła Uchwałę 
Nr IX/82/2011 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w m. Królewiny.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXVI/238/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24.02.2006r. w sprawie sprzedaży własności 
nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działek. 
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 IX/83/2011  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/238/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
24.02.2006r. w sprawie sprzedaży własności nieruchomości wieczystemu użytkownikowi 
działek. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
  
Ad. 13.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2029/2 i 2032/4 położonych 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 IX/84/2011  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2029/2  
i 2032/4 położonych w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2158,1558,431 położonych 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 IX/85/2011  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 
2158,1558,431 położonych w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Z sali sesyjnej wyszedł radny Marek Kruszczak.  
 
Ad. 15.  
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 IX/86/2011  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.  
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. 
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/87/2011  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 17.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2012 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 IX/88/2011  
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 
pozarządowymi na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt 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”.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu. 
 
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jak ten program ma się do rur azbestowych?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że program dotyczy płyt azbestowych.  
Poinformował, że wcześniej była przeprowadzona inwentaryzacja na terenie całej gminy w 
zakresie pokrycia dachów płytami z azbestu.  
Marek Wardeński, radny stwierdził, że wymiana rur azbestowych nie jest w gestii osób 
prywatnych ale Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/89/2011  
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. 19.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska odczytała pismo rodziców z Lisewa w sprawie  
zaniechanie wszelkich zmian związanych ze Szkołą Podstawową w Lisewie. Pismo stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
Poprosiła o udzielenie pomocy dla chorego ucznia klasy III Szkoły Podstawowej w Pyzdrach 
Eryka Malińskiego.  
 
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że został ogłoszony przetarg 
nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Pyzdrach przy ul. Farnej pod zabudowę 
wielorodzinną.  
Działka wyceniona jest na kwotę 138.000 zł +VAT. Przetarg odbędzie się 16 stycznia 2012r.  
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Ad. 15.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji..  
 
Ad.16.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -14, nieobecny -1).  
 
Ad. 17.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 55 zamknęła IX sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  

 


