
Protokół Nr XI/2012 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 15 lutego 2012 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XI 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.  
Szczególnie powitała nowego sołtysa sołectwa Białobrzeg p. Małgorzatę Maćkowiak.  
 
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 sprostowania uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/10 z dnia 30.09.2010r.  

w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej  

w Pietrzykowie.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, granic ich 

obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Pyzdry publicznego 
przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  
i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości oznaczonej  
nr geodezyjnym 2032/8 położonej w Pyzdrach.  

13. Zapytania i wolne wnioski. 
14.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
15.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
16.   Zakończenie sesji 
 
Następnie zaproponowała zmiany dotyczące wprowadzenia dodatkowych punktów tj.: 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium  
      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
      zagospodarowania przestrzennego działek nr 1001/3, 1001/4, 1002/5 położonych 
      w Pyzdrach.  
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15.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku  
     zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry  
     w 2012r.  
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.  
 
Grzegorz Ławniczak, radny wnioskował o wykreślenie z porządku obrad sesji punktu  
9 dotyczącego likwidacji szkoły w Pietrzykowie, ponieważ nie ma potrzeby likwidacji tej 
szkoły.  
 
„Za” wnioskiem dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad czterech dodatkowych 
punktów głosowało 15 radnych. 
„Za” wnioskiem dotyczącym wykreślenia punktu 9 porządku obrad głosowało 5 radnych, 
„przeciw”- 10.  
 
Porządek obrad sesji po zmianach został przyjęty w następującym brzmieniu („za” – 10, 
„przeciw” -5): 
 

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 sprostowania uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej 

w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/10 z dnia 

30.09.2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej  

w Pietrzykowie.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, 

granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Pyzdry 
publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr VIII/73/2011 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości oznaczonej  
nr geodezyjnym 2032/8 położonej w Pyzdrach.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek nr 1001/3, 1001/4, 1002/5 położonych 
w Pyzdrach.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji 
obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy  
i Miasta Pyzdry w 2012r.  

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.  
17.  Zapytania i wolne wnioski. 
18.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
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19.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
20.   Zakończenie sesji 

 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że systematycznie, pod koniec roku wyłączane jest 
oświetlenie uliczne w Ksawerowie. Ostatnio wyłączone było w okresie od 29 grudnia 2011r. 
do 3 stycznia 2012r. Zapytał, czy tak się dzieje w ramach oszczędności, czy za karę?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że tzw. wyłączenia oszczędnościowe nie są 
prowadzone wcale.  
Jeżeli taka sytuacja wystąpiła, to było to spowodowane awarią oświetlenia.  
Awarii oświetlenia ulicznego są zgłaszane. Jednak reakcje ze strony spółki oświetleniowej nie 
są zbyt szybkie.   
Marek Wardeński, radny wyjaśnił, że oświetlenie uliczne jest na urządzeniach Energii.  
A dopuszczenie do tych urządzeń trwa 7 dni.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 5.  
Zgłoszone interpelacji  
Lechosław Sulkowski, radny wnioskował o dokonanie zmiany oznakowania drogowego 
Rynku w Pyzdrach. Rzekomo jest ruch okrężny, ale ustawione znaki, to znaki nakazu. Jest 
osiem wlotów na Rynek, a tylko przy jednym jest ruch okrężny.  
Podał przykład, że jadąc np. od ul. Poznańskiej na Rynek można stanąć przy pompie,  
a następnie można jechać w ul. Daszyńskiego. Nigdzie nie jest oznakowane, że nie można 
spod pompy wjechać na ul. Daszyńskiego. Z istniejącego oznakowania nie wynika, że jest to 
droga jednokierunkowa. Jest tylko nakaz skrętu.  
Grzegorz Ławniczak, radny wnioskował, aby dziury w drogach gminnych wynikające po 
okresie zimy sukcesywnie były naprawiane.  
Mieczysław Podlewski, radny przypomniał o wniosku z zebrania wiejskiego dotyczącego 
naprawy drogi w kierunku Modlicy. W jezdni są dziury, które się powiększają.  
Andrzej Łyskawa, radny  
Nadal nie została naprawiona linia telefoniczna w m. Rataje. Pracownicy z telekomunikacji 
przyjeżdżają na zgłoszenie, ale nic nie zrobią, bo nadal brak jest łączności. Osoby zgłaszające 
awarie połączeń telefonicznych otrzymali faktury za rozmowy.  
Zapytał, dlaczego numer Urzędu Miejskiego wyświetla się w telefonach petentów jako 
zastrzeżony? 
Na zakończenie wypowiedzi zapytał, co zrobić ze spichlerzem w m. Rataje? Dach tego 
budynku już się zapadł. Budynek stwarza zagrożenie.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że sprawa łączności telefonicznej w m. Rataje 
została zgłoszona p. Leszkowi Koralewskiemu, który jest odpowiedzialny z ramienia 
telekomunikacji za łączność na terenie gminy Pyzdry. Do tej pory nie było żadnych uwag, 
więc uznano temat za załatwiony. 
Ponadto wyjaśnił, że numer telefoniczny Urzędu Miejskiego w Pyzdrach nie jest zastrzeżony. 
Jedynie może być, że w telefonie petenta wyświetla się jako zastrzeżony. Zostanie to 
wyjaśnione.  
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W sprawie obiektu pałacowego w m. Rataje rozmawiał w poniedziałek z pracownikiem 
urzędu ochrony zabytków p. Katarzyną Zaworską.  
Jakiś czas temu wpłynął do urzędu wniosek w sprawie wykupu gruntu położonego przy 
dworku i spichlerzu. W/w grunt jest objęty nadzorem konserwatorskim. W związku z tym 
wystąpiono do konserwatora o zgodę, ale jeszcze nie ma odpowiedzi.  
Najczęściej jest tak, że konserwator nie wyraża zgody na oddzielenie gruntu od budynków 
zabytkowych. Zatem można przypuszczać, że konserwator wyrazi zgodę na sprzedaż całego 
obiektu zabytkowego, albo nie wyrazi zgody ani na grunt, ani na budynki.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz przypomniał, że działka, na której znajduje się spichlerz 
była wykazana do sprzedaży. Ale zainteresowania kupnem nie było żadnego.  
Henryk Pyrzyk, radny zgłosił wniosek do Przewodniczącej Rady o nagrodę dla  
p. Burmistrza, bo pracownicy nagrody otrzymali, a Burmistrz nie. We Wrześni nagrody były 
wypłacone, to w Pyzdrach też by należało.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska podsumowała wypowiedź następującymi 
słowami „ wierzyłam, że rok 2012 będzie rokiem pojednania”.  
Marek Kami ński, radny zaapelował o pomoc dla chorego na białaczkę Tomka Zarembę.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska zwrócił się do radnych, aby sołtysi za 
inkaso (zbieranie podatków) mieli płacone od kwoty naliczonych podatków, a nie jak 
dotychczas od kwoty zebranych podatków. Dodał, że sołtysi nakazy podatkowe roznoszą 
bezpłatnie do każdego podatnika, także do tych, którzy płacą podatki nie u sołtysa.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że przygotowany projekt 
uchwały dotyczy tylko zapisania w uchwale nowo wybranego sołtysa w sołectwie Białobrzeg.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 „przeciw” podjęła 
Uchwałę Nr XI93/2012 w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr 
IX/79/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 „przeciw” podjęła uchwałę 
Nr XI94/2012 w sprawie sprostowania uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach  
z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXVII/264/10 z dnia 30.09.2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków 
dochodów. 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Alicja Płoszewska, radca prawny poprosiła o wykreślenie z projektu zdania przed 
paragrafem 1, ponieważ jest on powtórzony w paragrafie 6.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 5 „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XI95/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/10 z dnia 
30.09.2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy w przypadku, kiedy utrzymanie szkoły  
w Pietrzykowie przejmie stowarzyszenie, Urząd Gminy w Pyzdrach będzie zainteresowany 
działaniem tej szkoły? Czy gmina w jakikolwiek sposób będzie pomagała Stowarzyszeniu?  
Skoro gmina nie radzi sobie z utrzymaniem szkoły, to stowarzyszenie przejmuje te 
obowiązki. Zapewne gmina nie odmówi pomocy, także finansowej.  
 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.  
 
Przemysław Dębski, sekretarz przy analizie sytuacji oświatowej w gminie i później przy 
decyzji o likwidacji szkoły nie był zakładany wariant powstania stowarzyszenia i przejęcia 
szkoły. To nastąpiło w trakcie.  
Do dnia dzisiejszego stowarzyszenie nie przedstawiło żadnego dokumentu świadczącego  
o jego formalnym istnieniu. Chociaż należy zakładać, że stowarzyszenie istnieje, a na dowód 
tego stosowne dokumenty zostaną okazane.  
Szkoła w Pietrzykowie jest likwidowana ze względu na małą liczbę uczniów, a co za tym 
idzie wysoki koszt jej utrzymania.  
Jeśli chodzi o pomoc ze strony gminy, to już na spotkaniu z rodzicami w Pietrzykowie padł 
pozytywny sygnał ze strony p. Burmistrza dotyczący udostępnienia budynku na dłuższy okres 
czasu, na co oczywiście Rada musi wyrazić zgodę.  
Przypomniał, że była już mowa o tym, że nie jest sztuką zlikwidować szkołę, powołać 
stowarzyszenie i w konsekwencji doprowadzić do tego, że wydatki będą takie same, a jedynie 
zmieniłby się tylko organ prowadzący szkołę.  
Zatem członkowie stowarzyszenia muszą sobie uświadomić, że przychylność i pozytywne 
spojrzenie na omawiany temat nie zawsze będzie się przekładać na jakieś konkretne kwoty.  
Zatem stowarzyszenie podejmując się prowadzenia szkoły musi zdawać sobie sprawę, co je 
czeka.  
Gmina przystępując do likwidacji szkoły zaproponowała dzieciom szkołę w Pyzdrach. Jednak 
członkowie stowarzyszenia stoją na stanowisku, że gmina nie potrafi dalej utrzymać szkoły,  
a oni poradzą sobie.  
Jeżeli będzie chodziło o niewielką pomoc, to będzie można na ten temat rozmawiać. Ale 
jeżeli będzie to urastało do kosztów, jakie gmina teraz ponosi, to nie ma to sensu. Byłoby to 
przedłużeniem pewnego tematu.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że stowarzyszenie powstało po to, żeby w razie 
likwidacji szkoły przejąć jej prowadzenie.  
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Dodał, że szkoła to ostatni ośrodek kultury na wsi. W szkole odbywały się zabawy 
choinkowe, uroczystości z okazji Dnia dziadka i Babci, Dzień Dziecka.   
Najgorsze jest to, że likwidacja szkoły dotyka tych najmłodszych dzieci.  
Skoro dzieci z Pietrzykowa mogą być dowożone do Pyzdr, to przecież dzieci z przedszkola  
z Pyzdr mogą być dowożone do Pietrzykowa, bo jest budynek wyremontowany i nie 
potrzebna byłaby budowa budynku przedszkolnego w Pyzdrach.  
Skoro dzieci wiejskie mogą jechać 9 km do Pyzdr, to z Pyzdr do Pietrzykowa też mogą 
dojeżdżać.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przypomniała, że wolą rodziców na spotkaniu, 
jakie odbyło się w Pietrzykowie było by gmina była przychylna stowarzyszeniu.  
Gmina nie może ponosić nadal takich wysokich kosztów utrzymania szkoły. W związku  
z tym zaproponowane zostało inne rozwiązanie – dowóz dzieci do szkoły w Pyzdrach.  
Z uwagi na to, że zaproponowane rozwiązanie nie podoba się rodzicom, zostało zawiązane 
stowarzyszenie.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że formalnie stowarzyszenia jeszcze nie ma. Na 
razie działa Komitet Obrony Szkoły. Stowarzyszenie będzie, gdy zostanie zlikwidowana 
szkoła.    
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, która kolejna szkoła jest planowana do 
zlikwidowania, aby uzyskach oszczędności na nagrody?  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska – nie ma takiej informacji, aby powyższe 
przedsięwzięcie były planowane.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 9 głosami „za”, przy 6 „przeciw” podjęła uchwałę 
Nr XI96/2012 w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół podstawowych, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych 
przez gminę Pyzdry publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 4 „przeciw”  
i 1 „wstrzymującym się podjęła uchwałę Nr XI97/2012 w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół podstawowych, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych 
przez gminę Pyzdry publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany treści uchwały 
Nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że sołtys roznosi nakazy podatkowe każdemu 
podatnikowi. Natomiast nie wszyscy podatnicy płacą podatek u sołtysa. W związku z tym 
zaproponował, aby sołtysi mieli inkaso płacone od ogólnej kwoty należnego podatku  
w sołectwie, a nie od zebranej przez sołtysa kwoty.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XI98/2012  
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. 12  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia prawa 
własności nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 2032/8 położonej 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 XI99/2012  
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 2032/8 
położonej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pyzdry.  
 
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 XI100/2012  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1001/3, 
1001/4, 1002/5 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 XI101/2012  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działek nr 1001/3, 1001/4, 1002/5 położonych w Pyzdrach.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. 15  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, ze schronisko w Gnieźnie wyraziło zgodę na 
przyjęcie z terenu gminy Pyzdry do 5 psów rocznie.  
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Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji 
obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry 
w 2012r., który jest podstawą do podpisania porozumienia z Gminą Gniezno. Opłata za 
jednego psa wynosi 1.100 zł brutto.  
Dodał, że gmina do końca marca jest zobowiązana do opracowania programu dotyczącego 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Takowy program jest konsultowany z lekarzem 
weterynarii, organizacjami pozarządowymi, które zajmują się tego rodzajem problematyką.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XI102/2012  
w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w 2012r.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie  
z działalności Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 
powinno być przedstawione w styczniu, a nie było.  
Lechosław Sulkowski odpowiedział, że sprawozdanie było przygotowane w grudniu 2011r., 
ale z uwagi na to, że nie było sesji w styczniu nie miał możliwości przedstawienia w/w 
sprawozdania w tym terminie. Dodał, że sprawozdanie powinno być przedstawione do końca 
stycznia na pierwszej sesji w nowym  roku. Zatem ten wymóg został spełniony.  
 
Ad. 17.  
Andrzej Łyskawa, radny wniósł o uczczenie minutą ciszy śmierć sołtysa sołectwa 
Białobrzeg p. Kazimierza Pawlaka.  
Pamięć zmarłego uczczono minutą ciszy.  
 
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zastanawiał się, czy tańszym rozwiązaniem 
nie byłoby czipowanie psów niż przekazywanie środków na schronisko w Gnieźnie.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – rejestrowanie przez wszczepienie czipów powinno 
odbywać się przy szczepieniu psów. Ale co z psami, które nie są szczepione.  
Właściciele psów powinni być zobowiązani do ponoszenia opłaty za posiadanie psów, bez 
żadnych ustawowych zwolnień. To zebrany podatek od psów powinien równoważyć koszty 
utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt.   
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, do kogo zgłaszać bezdomne psy?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że istnienie bezdomnych psów należy zgłaszać 
do urzędu.  
Piotr Pilarski, sołtys sołectwa Dolne Grądy zapytał, czy jest możliwość rozbudowy 
wodociągu Dolne Grądy poprzez doprowadzenie wodociągu do rodziny Zaremby, z której 
pochodzi chory na białaczkę Tomek. Obecnie oczekuje na przeszczep. Po operacji będzie 
przechodził rehabilitację, potrzebował sterylnych warunków mieszkaniowych. Obecnie 
rodzina korzysta z wody ze studni, ale woda nie jest dobrej jakości..  
Jaki byłby koszt budowy?  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia.  
W m. Zapowiednia przy posesji p. Tomaszewskiego znajduje się przepust drogowy. W tym 
też miejscu zrobiła się dziura w drodze, którą należy naprawić w okresie ferii, bo  
w przeciwnym razie autobus szkolny nie będzie jeździł.  
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Henryk Pyrzyk, radny zapytał radnego powiatowego, ile w starostwie wydano środków 
finansowych na wypłatę nagród?  
Andrzej Szablewski, radny powiatowy odpowiedział, że nic nie przypomina sobie na ten 
temat.  
 
Ad. 18.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.19.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -11, „wstrzymało się” – 4).  
 
Ad. 20.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 00 zamknęła XI sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

Alina Banaszak                                                     Elżbieta Kłossowska  


