
Protokół Nr XII/2012 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 29 marca 2012 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XII 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 określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady: 

a) Budżetowo – Finansowej,  
b) ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku  

                  Publicznego,  
c) Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu 

i Rekreacji.  
9. Zapytania i wolne wnioski. 

 10. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

                12. Zakończenie sesji 
 
Krzysztof Strużyński, burmistrz  wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji 
następujących tematów:  
 

1) jako punkt 5a) podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej 
pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr geodezyjnym 125/5 
na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – 
Kulturalno – Turystyczne” „Nasza Szkoła”,  

2) jako punkt 7a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
 
„Za” wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu 5a) głosowało 15 radnych.  
 
„Za” wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu 7a) głosowało 15 radnych.  
 
Porządek obrad sesji po zmianach został przyjęty w następującym brzmieniu („za” – 14, 
„wstrzymał się” - 1): 
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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.  
5a) Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej 

pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 
geodezyjnym 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez 
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne” „Nasza Szkoła”.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

7a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady: 

a) Budżetowo – Finansowej,  
b) ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku  

            Publicznego,  
c) Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu  
     i Rekreacji.  

9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. Zakończenie sesji 

 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, ile będą kosztowały dodatkowe prace związane  
z budową ścieżki rowerowej?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że wartość jest znana, ale nie można jej 
ujawnić jeszcze teraz, ponieważ dopiero będzie wybierany wykonawca tego zadania.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, kto poniesie koszty odnośnie wypłaty odszkodowania 
byłemu uczniowi Gimnazjum? Dlaczego nie była opłacona taka składka ubezpieczeniowa, 
aby teraz firma ubezpieczeniowa wypłacała odszkodowanie?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że organem prowadzącym szkoły jest gmina 
i gmina wypłaci odszkodowanie. Później będzie można występować o roszczenia na drodze 
cywilnej.  
Alicja Płoszewska, radca prawny stwierdziła, że w trakcie trwających rozpraw sądowych 
udowodniono niewłaściwą organizację szkoły. Ale ponieważ dyrektor szkoły jest 
pracownikiem szkoły, w związku z czym jego roszczenia są ograniczone do wysokości trzech 
poborów, tak jak każdego pracownika. Odpowiedzialność materialną ponosi gmina jako 
organ prowadzący szkoły.  
Dodała, że należy się cieszyć, że w szkołach na terenie gminy Pyzdry chuligaństwa, 
przemocy jest mało.  
W omawianej sprawie nie chodzi o ubezpieczenie za nieszczęśliwy wypadek, tylko  
o odpowiedzialność cywilną nauczycieli. Bo każdy funkcjonariusz publiczny, także urzędnik 
odpowiada za swoje decyzje.  
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Jeżeli nauczyciel niedopełnia swoich obowiązków i wydarzy się wypadek, to wtedy 
odszkodowanie zostanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową, w której nauczyciel 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.  
Marek Wardeński, radny powiedział, że każdy właściciel firmy powinien się ubezpieczyć 
na wypadek, gdyby jego pracownik zrobił coś źle. Warto się ubezpieczyć, chociaż ta forma 
ubezpieczenia jest droga.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że wypłata odszkodowania nastąpi z pieniędzy 
podatników, którzy powinni wiedzieć, kto jest winny zaistniałej sytuacji.  
Jest Komisji Rewizyjna, która powinna zbadać sprawę i wskazać winowajcę.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
 
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, dlaczego temat użyczenia budynku szkoły w 
Pietrzykowie Stowarzyszeniu Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznemu „Nasza Szkoła” nie 
był rozpatrywany na posiedzeniach Komisji? Dlaczego Pani Przewodnicząca Rady nie 
informuje radnych o pismach, które wpływają do biura Rady?  
Czy za dużo ma Pani Przewodnicząca obowiązków? Może powinna Pani z czegoś 
zrezygnować, jak ma za mało czasu. 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odpowiedziała, że stara się być wszędzie  na 
ile czas pozwala. Ale są sytuacje, kiedy nie może być obecna. I tak się złożyło ostatnio.  
Pan radny Ławniczak przyzwyczaił się do obecności mojej osoby na posiedzeniach i próbuje 
posądzić, że nie czytane są pisma. A to nie prawda.  
Lechosław Sulkowski, radny zapytał radnego Ławniczak, (który nie jest członkiem żadnej 
Komisji), do jakiej Komisji Rady należy, skoro mówi, że Przewodnicząca nie informuje o 
pismach na posiedzeniach Komisji?  
Grzegorz Ławniczak, radny odpowiedział, że należy do wszystkich Komisji i w każdym 
posiedzeniu może uczestniczyć.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że o pismach przychodzących do 
biura Rady informuje radnych, poza jednym, o którym przypomniał radny Pyrzyk  
a dotyczącym zaistnieniem nowego proboszcza parafii Pyzdry.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czego dotyczyła decyzja wojewody o unieważnieniu 
uchwały dotyczącej likwidacji szkoły w Pietrzykowie?  
Alicja Płoszewska, radca poinformowała, że zastrzeżenie wojewody dotyczy publikacji 
uchwały w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego. Zdaniem wojewody 
uchwała nie kwalifikuje się do opublikowaniu w dzienniku.  
Jednak jest orzeczenie sądu najwyższego, że uchwała o likwidacji szkoły jest tak ważnym 
aktem, że powinna być opublikowana. Przygotowując projekt uchwały tym wyrokiem się 
sugerowano. Jednak wojewoda wielkopolski uznał, że uchwała ta jest aktem wewnętrznym 
gminy i nie wymaga publikacji. Zatem organ nadzoru z uchwały wykreślił paragraf piąty 
mówiący o publikacji.  
Przypomniała, że owego czasu była podejmowana uchwała Rady o opłatach za przedszkole, 
która została przez wojewodę uchylona, bo nie podlegała publikacji. Jednak później okazało 
się, że ta uchwała bezwzględnie podlega publikacji. Po pewnym czasie wojewoda zmienił 
stanowisko w tej sprawie.  
 
Ad. 5.  
Lechosław Sulkowski, radny stwierdził, że odpowiedź, którą otrzymał na interpelację 
dotyczącą zmiany oznakowania Rynku w Pyzdrach nie jest zgodna z tym, co oznaczają znaki. 
Dlatego zaproponował zwołanie komisji bezpieczeństwa ruchu, w której mógłby  
uczestniczyć.  
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Zgłoszone interpelacji  
Marek Kami ński, radny wniósł o wystąpienie do Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o naprawienie drogi w kierunku Kalisza. Występują dziury w nawierzchni, 
coraz bardzie połamane są pobocza.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że już wcześniej zostało wysłane pismo 
informujące, że duże ciężarowe samochody jadą wzdłuż pobocza drogi asfaltowej i robią 
bardzo duże zagłębienie w poboczu drogi, co powoduje duże zagrożenie dla innych 
użytkowników dróg.  
Niektóre odcinki pobocza omawianej drogi były wysypane destruktem, ale duże nasilenie 
ruchu szczególnie ciężarowych samochodów powoduje niszczenie nawierzchni drogi  
i poboczy.  
Odpowiedź udzielona na interpelację radnego Sulkowskiego odnośnie oznakowania Rynku  
w Pyzdrach była wcześniej skonsultowana z Powiatowym Zarządem Dróg we Wrześni.  
Ponadto poinformował, że w związku z rozbudową marketu DINO będą zmiany  
w oznakowaniu Rynku.  
Poruszono także z Powiatowym Zarządem Dróg temat dotyczący remontu schodów 
prowadzących do tunelu przy ul. Kaliskiej w Pyzdrach. Będą remontowane – Powiat zakupi 
płyty granitowe, gmina da robociznę.  
Zakończone zostało zbieranie wniosków do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pyzdry. Wpłynęło ok. 30 wniosków. 
Niektóre wnioski będą mogły być zrealizowane przez gminę, natomiast niektóre będą 
poddane pod rozwagę do realizacji, ale na koszt zainteresowanego.  
Marek Wardeński, radny poinformował, że chodnik przy ul. Niepodległości na odcinku od 
ul. Spółdzielców do ul. Sienkiewicza jest w złym stanie technicznym. Zapytał, czy były 
prowadzone z Powiatem rozmowy na temat poprawy stanu nawierzchni chodnika? 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że rozmowy były przeprowadzone, ale 
pozytywnego efektu nie widać. Była wniesiona propozycja, aby Powiatowy Zarząd Dróg 
zakupił materiał, a gmina dokonałaby ułożenia nowej nawierzchni chodnika po prawej stronie 
ul. Niepodległości. Ale Powiat tłumaczy się brakiem pieniędzy. Dlatego będą jeszcze 
poproszeni radni powiatowi o pomoc w tej sprawie.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że złym stan nawierzchni 
chodników wynika z posypywania ich solą.  
Marek Wardeński, radny zapytał, kto ubezpiecza chodniki powiatowe? 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że chodniki ubezpiecza gmina. Jest 
podpisana umowa ubezpieczeniowa na wszystkie chodniki, także w Rynku. Gmina pobiera 
opłatę targową w zamian sprząta teren targowy, ubezpiecza go, naprawia drobne usterki.  
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość stwierdził, że będzie budowana ścieżka 
rowerowa do Borzykowa. Dlaczego funduje się prezent Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg  
w postaci wykonania odwodnienia drogi wojewódzkiej, a nie wykonuje się chodników na 
terenach wiejskich?  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia przypomniał, że w br. wychodzi ważność 
dokumentacji na budowę drogi w m. Zapowiednia i chyba także na drogę Zapowiednia – 
Królewiny. Aby dokumentacja była aktualna, trzeba wykonać jej aktualizacje, na co trzeba 
wydać pieniądze podatników.  
W powyższej sprawie złożone zostało pismo we wrześniu ubr.  
Ponadto przypomniał, że na drodze w stronę Kalisza na skrzyżowaniu w stronę Zagórowa 
miał być wykonany lewoskręt, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg.  
Owego czasu Wielkopolski Zarząd Dróg ustawił na poboczu bariery. Już wtedy można było 
domniemywać, że lewoskręt nie zostanie wykonany.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że ścieżka rowerowa jest dofinansowana ze 
środków unijnych ok. 50%. Gdy gmina występowała o dofinansowanie, dodatkowego tematu 
związanego z odwodnieniem nie było, ponieważ ta sprawa wyszła dopiero podczas 
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wystąpienia powodzi na przełomie 2010/11 roku. Poziom wód gruntowych był wysoki i woda 
z pól spływała do przydrożnego roku i wylewała się na drogę stwarzając zagrożenie. A rowy 
przydrożne służą do odprowadzania wody z jezdni.  
Natomiast woda z pól ma być odprowadzona melioracyjnie do innego punktu. A ponieważ 
wcześniej była uszkodzona melioracja dochodziło do oblodzenia drogi wojewódzkiej. 
Na lewoskręt do Zagórowa jest wykonana dokumentacja i gdy będą pieniądze, będzie to 
wykonane.   
Dobrze się stało, że barierki sprężyste zostały zamontowane.  
Jest też odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu Dróg, że budowa chodnika między m. Rataje  
a m. Pietrzyków może być możliwe dopiero po 2016 r, a jeśli gmina ma pieniądze, to może 
wykonać od zaraz. Zgoda na realizację zadania może być wydana od razu.  
W br. Wielkopolski Zarząd Dróg ma wybudować zatokę przy ul. Mostowej. 
W przypadku, gdy jest wykonana dokumentacja na jakąś inwestycję a pozwolenie na budowę 
utraciło swoją ważność, to można wystąpić o przedłużenie ważności lub wydanie nowego.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że wszystkie inwestycje robi się w mieście, na wsi 
nic, bo tacy radni ze wsi zostali wybrani. 
Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grądy zapytał, dlaczego w Pyzdrach nie ma 
czynnego gabinetu ginekologicznego?  
Ilona Nowicka, radna odpowiedziała, że wstępnie Firma Alfa podpisała porozumienie z 
NIZ, jednak ostateczna decyzja ukaże się 30 kwietnia br.  Od kwietnia gabinet będzie czynny 
trzy razy w tygodniu: poniedziałek i środę do południa i czwartek po południu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz dopowiedział, że na początku roku, jak Narodowy 
Fundusz Zdrowia nie podpisał umowy z Firmą Alfa na świadczenie usług medycznych  
z zakresu ginekologii w Pyzdrach było wystosowane pismo, na które odpowiedzi nie ma do 
dzisiaj. 
 
Ad. 5a)  
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że na jutro jest ustalony termin spotkania w szkole 
z zainteresowanymi osobami odnośnie wynajmu pomieszczeń szkolnych Stowarzyszeniu.  
O warunkach wynajmu radni zostaną powiadomieni. 
Ponadto zwrócił się do radnych, aby dzisiaj podjąć uchwałę o wynajmie pomieszczeń 
szkolnych, żeby Stowarzyszenie mogło podejmować dalsze czynności, by szkoła mogła nadal 
funkcjonować.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytała, kto będzie uczestnikiem jutrzejszego 
spotkania?  
Andrzej Łyskawa, radny odpowiedział, że w spotkaniu uczestniczyć będzie prezes 
Stowarzyszenia, przedstawiciele urzędu – burmistrz, pracownik, dyrektor szkoły, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy  
w budynku szkolnym w Pietrzykowie.  
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, co w sytuacji, kiedy wystąpią trudności w uzgodnieniu 
szczegółów, o których była mowa na posiedzeniu Komisji?  
Marek Wardeński, radny stwierdził, że Rada podejmuje uchwałę o wynajmie budynku 
szkolnego, a wykonanie uchwały realizuje Burmistrz, czyli jako osoba wynajmująca 
rozmawia ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami i uzgadnia warunki wynajmu.  
Elżbieta Ratajczyk, radna poprosiła, aby Stowarzyszenie, które jest organizatorem 
jutrzejszego spotkania dostarczyło Komisji Oświaty ustalenia, jakie zapadną.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni dopytują się o pewne 
kwestie, bo najważniejsze jest dobro dziecka i by w przyszłości nie było żadnych konfliktów.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wynajęcia w drodze 
bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 
geodezyjnym 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie 
Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne” „Nasza Szkoła”.  
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Dodał, że wstępna umowa wynajmu jest przygotowana, w której jest mowa o podziale  
powierzchni wynajmowanej, sposobie korzystania z sali gimnastycznej, korytarzy, 
rozliczeniu kwestii wody, ogrzewania, sprzątaniu terenu wokół budynku, odśnieżaniu, 
zapewnieniu palacza z uprawnieniami, kaucji. Umowa ta będzie jeszcze wspólnie 
dopracowana.  
Przekazanie budynku Stowarzyszeniu dla celów prowadzenia placówki oświatowej jest 
sprawa bardzo odpowiedzialną. Dlatego wszelkie wątpliwości trzeba wyjaśnić, ustalić na 
samym początku. 
Jeżeli porozumienie w sprawie wynajmu będzie podpisane to Stowarzyszenie otrzyma 
użyczenie, a jeżeli nie będzie podpisane, to nie.  
 
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej 
pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr geodezyjnym 125/5 na cele 
prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – 
Turystyczne” „Nasza Szkoła”.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII103/2012 
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym  
w Pietrzykowie na działce nr geodezyjnym 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej 
przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne” „Nasza Szkoła”.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
  
Andrzej Łyskawa, radny w imieniu społeczności Stowarzyszenia podziękował 
Burmistrzowi za szybkie przygotowanie projektu uchwały w sprawie użyczenia  
i wprowadzenie pod obrady sesji, a radnym za jej podjęcie.  
W Stowarzyszeniu działają odpowiedzialne osoby, które będą dalej działały, aby szkoła od 
nowego roku szkolnego nadal funkcjonowała.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że najważniejszą sprawą po 
zatwierdzeniu uchwały o wynajmie jest sprecyzowanie warunków wynajmu, o których była 
mowa wcześniej, by uniknąć niepotrzebnych konfliktów, bo w jednym budynków będzie 
funkcjonowało dwóch gospodarzy.  
Justyna Sosnowska, prezes Stowarzyszenia w imieniu Stowarzyszenia i Zarządu 
podziękowała za użyczenie budynku szkolnego podejmując stosowną uchwałę na 
prowadzenie placówki oświatowej. Na pewno Stowarzyszenie nie zawiedzie i będzie się 
starało, aby działalność była jak najlepsza, żeby nie było żadnych zgrzytów, żeby praca 
polegała na zasadach partnerskich, wzajemnej współpracy i zrozumieniu. Aby obopólna 
współpraca owocowała. 
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że Stowarzyszenie najpierw zostało potraktowane 
kijem, a teraz otrzymało marchewkę.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytała radnego Ławniczaka, po której 
stronie kija był.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że dla Stowarzyszenia nadrzędnym celem 
powinno dobro dziecka.  
Planując likwidacje szkoły w Pietrzykowie, były dla uczniów z tej szkoły  zapewnione dobre 
warunki nauczania. Zapewne Stowarzyszenie przynajmniej takie też warunki zapewni.  
Stwierdził, że ma pewien niedosyt, ponieważ dyrektor szkoły w Pietrzykowie dzisiaj rano nie 
wiedziała o jutrzejszym spotkaniu. Skoro już teraz są niedomówienia pomiędzy 
Stowarzyszeniem, które będzie współpracowało w jednym budynku z p. Ostrowską, która 
będzie reprezentowała Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, to co może być później.  
Justyna Sosnowska, prezes Stowarzyszenia – p. Ostrowska została powiadomiona 
esemesem, bo telefonicznie nie było możliwe, ponieważ nie odbierała telefonu (była na 
spotkaniu w urzędzie).  
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Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że zapraszanie na spotkanie zbyt 
późno i w formie esemesu nie jest dobrym rozwiązaniem.  
Justyna Sosnowska, prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że wszystkie strony zostały  
o spotkaniu powiadomione, także najemca mieszkania w szkole p. Hyży.  
Marek Wardeński, radny stwierdził, że uchwała o wynajmie szkoły dopiero zapadła, wiec 
p. Sosnowska nie mogła wcześniej powiadomić zainteresowanych o spotkaniu dotyczącym 
ustalenia warunkowo wynajmu.  
 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach.  
 
Ad. 6.  
Krzysztof Strużyński, 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 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI104/2012 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Antonina balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
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 XI105/2012 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7a).  
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 – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI106/2012 
w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Marek Wardeński, radny podziękował za zwiększenie środków na zakup samochodu 
strażackiego dla OSP Lisewo. Doposażenie jednostki w nowszy samochód, to zapewnienie 
społeczeństwu bezpieczeństwa zarówno pożarowego jak i w zdarzeniach drogowych.  
Ad. 8.  
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo – Finansowej za 2011 rok przedstawiła 
przewodnicząc a komisji p. Hanna Skrzydlewska.  
 
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego za 2011 rok przedstawił przewodniczący 
Komisji p. Andrzej Łyskawa  
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Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za 2011 rok przedstawiła przewodnicząca 
Komisji p. Elżbieta Ratajczyk.  
 
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.  
 
Ad. 9.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przypomniała radnym o składaniu oświadczeń 
majątkowych do końca kwietnia 2012r.  
 
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia poruszył temat braku lekarza chirurga 
dziecięcego w szpitalu i na pogotowiu we Wrześni. Należałoby ten stan rzeczy zmienić. 
 
Elżbieta Ratajczyk, radna odpowiedziała, że w zakresie chirurgii dziecięcej pomocy udziela 
szpital przy ul. Krysiewicza w Poznaniu, albo w Koninie.  
 
Ad. 10.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.11.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -15).  
 
Ad. 12.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 10 zamknęła XII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

Alina Banaszak                                                     Elżbieta Kłossowska  

 


