
 

Protokół Nr XIV/2012 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XIV 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.  
I 

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 r. 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2011 r., 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z  
    wykonania budżetu za 2011 r,  
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania  
    budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,  
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,  
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku  
    Komisji Rewizyjnej,  
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr, 
g) podjęcie uchwał w sprawie:  

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r.,   
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

II 
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej 

w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, 

określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych  
w okręgach wyborczych.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Pyzdry.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pyzdry. 

11. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Pyzdry.  
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
15. Zakończenie sesji.  
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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. 
Na wniosek radnego Kazimierza Szablewskiego odczytała pismo mieszkańców Lisewa  
w sprawie interwencji na działalność gospodarczą prowadzoną przez firmę Eko – Bud  
w Lisewie. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 5.  
Mieczysław Podlewski, radny zgłosił interpelacje dotyczące dróg powiatowych: 

1) w nawierzchni drogi z Rudy Komorskiej do Lisewa znajdują się duże dziury, które 
stwarzają zagrożenie dla użytkowników tej drogi,  

2) wjeżdżając do Rudy Komorskiej od strony Lisewa brakuje znaku informacyjnego, że 
wjeżdżają na teren zabudowany Rudy Komorskiej,  

3)  od drogi wojewódzkiej w kierunku Żerkowa pobocza, które były uzupełnione żwirem 
po ulewie pobocza zostały wymyte. Chodzi o ich utwardzenie.  

Henryk Pyrzyk, radny – Powiatowy Zarząd Dróg powinien dokonać rozgraniczenia dróg 
powiatowych, by było wiadomo, czy rolnik zabrał grunt powiatowi, czy powiat rolników.   
A wtedy dopiero będzie wiadomo, czy rolnik dokonuje wycinki drzew na swoim gruncie, czy  
w pasie drogowym i dopuszcza się kradzieży.    
Z posiadanych informacji wynika, że Powiatowy Zarząd Dróg zabrał grunt rolnikowi o szer. 
ok. 1 m. Niech Powiatowy Zarząd Dróg dokona rozgraniczenia chociażby drogi od Rudy 
Komorskiej do Lisewa.  
Andrzej Łyskawa, radny przypomniał o marcowych posiedzeniach komisji i sesji, na 
których poruszono temat użyczenia czy dzierżawy budynku szkolnego w Pietrzykowie.  
Omawiając ten temat p. Burmistrz powiedział, że nie może być użyczenia, jedynie najem  
w drodze bezprzetargowej, dlatego, że izba obrachunkowa to zakwestionowała. Zadziwiające 
jest to, że izba obrachunkowa może ingerować w w/w decyzje rady. W związku z tym 
wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wyjaśnienie, czy RIO opiniowała 
projekt uchwały w sprawie przekazania pomieszczeń szkoły w Pietrzykowie Stowarzyszeniu 
Edukacyjno – Kulturalnemu „Nasza Szkoła”.  
Odpowiedź na powyższe pismo została odczytana i stanowi załącznik do protokołu.     
Alicja Płoszewska, radca prawny odpowiedziała, że nikt nie twierdził, że stanowisko  
o niemożności użyczania nieruchomości wypływa z opinii regionalnej izby obrachunkowej. 
Ma to dla gminy i stowarzyszenia istotne znaczenie, ponieważ, gdyby umowa była zawarta w 
niewłaściwej formie, to byłaby nieważna. A wtedy byłoby to bardziej szkodliwe dla 
stowarzyszenia niż dla gminy.  
Są do tej pory zawierane umowy użyczenia, ale one są niezgodne ze stanowiskiem sądu 
najwyższego, które zapadło dwa lata temu. Według sądu użyczać może tylko jednostka 
samorządu terytorialnego drugiej jednostce np. powiat - gminie.  
W przypadku budynku szkolnego w Pietrzykowie została podjęta uchwała o najmie. Najem 
ma charakter prawie użyczenia, ponieważ czynsz najmu jest symboliczny.  
A podjęcie uchwały o użyczeniu wiązałoby się z dużym ryzykiem, bo gdy umowa użyczenia  
byłaby unieważniona, to pociągałoby to poza sobą dalsze negatywne konsekwencje np.  
w sprawie dalszej działalności stowarzyszenia.  
Andrzej Łyskawa, radny powiadomił, że w tej kwestii dowiadywał się też o wykładnię 
prawną dr Sypniewskiego z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 
w Poznaniu, który stwierdził, że nie ma przeszkód by w tej sprawie była umowa użyczenia.  
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Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że p. Sypniewski chętnie 
udziela informacji ustnie, bardzo rzadko w wersji pisemnej. Sama tego doświadczyła.  
Marek Wardeński, radny poinformował, że przy budynku poklasztornym znajduje się mur 
oporowy, który jest w złym stanie, grozi obsunięciem. Dlatego należałoby go zabezpieczyć, 
bo stwarza zagrożenie.  
Krzysztof Paszak radny poinformował, że na drodze powiatowej Pyzdry -  Tarnowa łamią  
się krawędzie asfaltu a pobocza powinny zostać wykoszone.  
Kazimierz Szablewski, radny potwierdził, że na drodze z Rudy Komorskiej przez Lisewo do 
Ciemierowa są dziury, które wymagają pilnej naprawy. Osobiście zgłaszał ten fakt do 
Powiatowego Zajadu Dróg, ale bez żadnego pozytywnego skutku.  
Ponadto pobocza dróg powinny zostać obniżone, ponieważ po obfitych deszczach na drodze 
gromadzą się duże kałuże wody i stwarzają zagrożenie.  
Grzegorz Ławniczak, radny przypomniał, że 5 lutego 2012 r. złożył interpelacje odnośnie 
połatania dziur w drogach i kiedy zostaną one naprawione.  
Jerzy Wawrzyniak, sołtys sołectwa Lisewa stwierdził, że w sprawie działalności 
gospodarczej w Lisewie przez pp. Majdeckich były przeprowadzone kontrole. Zapytał, co 
kontrole stwierdziły, czy będzie kolejna wizyta przedstawicieli urzędu?  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że temat będzie omówiony jeszcze 
raz na kolejnych komisjach.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że w tej sprawie ani Komisje Rady, ani 
lokalny urząd nie są kompetentni do rozpatrzenia tej sprawy. Miejscowy urząd nie posiada 
urządzeń do pomiaru tego typu kwestii, ani kompetentnych osób w tym zakresie.  
Sprawą zainteresował się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, którzy dokonali rozeznania, co do przeznaczeni gruntu w planie 
zagospodarowania przestrzennego, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza.  
Nie ma jeszcze wyników kontroli. W tej sprawie ważne jest, czy działalność gospodarcza jest 
uciążliwa dla środowiska czy nie. Być może sprawa ta oprze się o raport oddziaływania na 
środowisko, chociaż omawiana działalność gospodarcza nie jest zlokalizowana na obszarze 
Natura 2000. Ale jak będzie taka potrzeba to właściciel formy będzie musiał wykonać w/w 
raport i udowodnić, że prowadzona działalność nie jest znacząco uciążliwa dla środowiska. 
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość wnioskował o naprawę lustra w m. Zamość.  
 
Ad. 6.  
a)  
Jarosław Orłowski, z-ca skarbnika przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
Pyzdry za 2011 r.. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.  
 
b) 
Jarosław Orłowski, z-ca skarbnika odczytał uchwałę Nr SO-0954/2/7/2012/Ko Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3.04.2012r. w sprawie 
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
 
c)  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji 
Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 r. 
wraz ze sprawozdaniem finansowym. Odczytał protokół nr 6 z dnia 27.02.2012r. i nr 7 z dnia 
7 maja 2012r., które stanowią załącznik do protokołu.  
Radni nie zgłosili pytań do odczytanych protokołów.  
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d)  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji 
w sprawie absolutorium – uchwałę nr 1/2012 z dnia 7.05.2012 r. Komisji Rewizyjnej w 
sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Pyzdrach o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Pyzdry z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. .  
Radni nie mieli pytań do odczytanej uchwały.  
 
e)  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał uchwałę nr SO-0955/5/7/Ko/2012 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 maja 2012r. w sprawie 
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
f)  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska ogłosiła dyskusję nad udzieleniem 
absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.  
 
Andrzej Ławniczak, radny stwierdził, że z informacji Burmistrza o podejmowanych 
działaniach zmierzających do polepszenia planowanych wskaźników, o których jest mowa  
w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, że min. planowana jest na 2013r. 
podwyżka podatków i opłat lokalnych.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że co roku podwyżki podatków lokalnych są 
wprowadzane.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że z budżetu gminy jest udzielana dotacja 
do stawki za wodę i ścieki, a należałoby dążyć do tego, aby stawka wynikająca z kalkulacji tj. 
rzeczywistych kosztów wydobycia wody i odbierania ścieków stanowiła opłatę za wodę i 
ścieki, w powiecie wrzesińskim gmina Pyzdry ma obecnie najniższe opłaty za wodę i ścieki.  
Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, jakie były wykonane inwestycje, które były 
wykonane w oparciu o kredyty i jakie gmina ma możliwości finansowe.  
Aby realizować kolejne inwestycje najpierw trzeba spłacić wcześniej zaciągniete kredyty.  
Obecnie inwestycje można realizować, gdy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania  
z zewnątrz. A dofinansowania, szczególnie unijne wymagają dużego wkładu własnego 
gminy.  
Był budowany kompleks boisk Orli, który był finansowany z trzech źródeł, ale z budżetu 
gminy trzeba było wyłożyć 300.000 zł. Na budowę drogi we Wrąbczynkowskich Holendrach 
gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego – budżetu województwa wielkopolskiego  
70.000 zł, ale z budżetu gminy trzeba było wydatkować ok. 400.000 zł.  
W poprzedniej kadencji były wzięte kredyty na budowę dróg, do których gmina nie miała 
żadnego dofinansowania.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, jaką kwotę wpłacił były inkasent za wodę?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  – były inkasent odbył karę. Teraz sądu nie interesuje 
kwestia ściągalności należności.  
Andrzej Łyskawa, radny zaproponował rozważenie możliwości wprowadzenia podatku od 
posiadania psów, bo to też jest możliwość pozyskania dochodu. A psów jest dużo. Nie są 
szczepione. Obecnie nie trzeba płacić podatku, a gdy trzeba bezpańskiego psa umieścić  
w schronisku, to gmina musi zapłacić 1.000 zł za psa.  
Lechosław Sulkowski, radny przypomniał, że kilka lat temu sami radni zrezygnowali  
z podatku od psów, ponieważ dochody z tego tytułu były znikome.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że przy takim składzie Rady łatwiej zlikwidować 
szkołę niż wprowadzić podatek od psa.  
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Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zapytał, czy opieka społeczna dokłada do psów, bo 
w sołectwie jest rodzina posiadająca cztery psy, a sama utrzymuje się ze środków opieki 
społecznej.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady – temat podatku od psów należałoby 
rozpatrzyć przy ustalaniu podatków na rok 2013.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  powiedział, że ustawodawca wprowadził już zbyt dużo 
ustępstw w zakresie ulg ustawowych.  
Gdy był ustalony podatek od psów, to nie można go było wyegzekwować, bo np. 
gospodarstwo rolne było zwolnione z opłaca podatku od 1 psa, osoby powyżej 80 lat 
posiadające psa też są zwolnione od opłacania podatku.  
A dochody z tytułu podatku od psów były znikome i nie opłacało się zatrudniać osoby do 
zbierania tego podatku.  
Kiedyś z podatku od psów zrezygnowali radni, ale w obecnej sytuacji do tematu można by 
powrócić.  
 
g)  
Jarosław Orłowski, z-ca skarbnika odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r.,   
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr XIV/113/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r.. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Lechosław Sulkowski, radny odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Pyzdr.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głosami „za” przy 4 „przeciw” podjęła Uchwałę 
Nr XIV/114/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Krzysztof Strużyński, burmistrz podziękował wszystkim pracownikom, którzy 
uczestniczyli w realizacji budżetu. Otrzymanie absolutorium jest mobilizacją do dalszej 
pracy.  
 
W sprawie najmu lokali poinformował, że wszystkie uchwały dotyczące użyczenia zostały 
zmienione na najem z zastosowaniem symbolicznego czynszu.  
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku VAT gmina jest zobowiązana 
odprowadzać podatek VAT pomimo, że nie pobiera czynszu za najem lokali.  
 
Przerwa w obradach, która trwała od godz. 1550  do 16 00  
 
Z sali sesyjnej wyszedł radny Henryk Pyrzyk.  
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Ad. 7.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały 
Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian  
w budżecie.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 10 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr XIV/115/2012 w sprawie sprostowania uchwały Nr XIII/107/2012 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta 
Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” 3 podjęła Uchwałę Nr 
XIV/116/2012 w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia 
ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XIV/117/2012 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XIV/118/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Radni rady Miejskiej w Pyzdrach zapoznali się z informacją nt. oceny zasobów pomocy 
społecznej za rok 2011 dla gminy Pyzdry. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 12.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła radnych o przekazanie do biura 
Rady adresu e-mailowego.   
Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierów – Kolonia poinformowała, że festyn 
rodzinny dnia 3 czerwca 2012r. został zorganizowany wspólnie z sołectwem Dolne Grądy.  
Podziękowała wszystkim tym, którzy w nim uczestniczyli, szczególnie radnym.  
Henryk Szymański, mieszkaniec m. Pyzdry wnioskował o wystąpienie do zarządcy drogi 
wojewódzkiej o wybudowanie zatoki autobusowej po drugiej stronie przy ul. Mostowej.  
Halina Polińska zapytała, kto jest odpowiedzialny za obcięcie krzewów rosnących wzdłuż 
drogi w m. Kruszyny.  
 
Ad. 13.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.14.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -10, „wstrzymał się” 1, w głosowaniu nie brało udziału  
2 radnych).  
 
Ad. 12.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 25 zamknęła XIV sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


