
Protokół Nr XV/2012 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 czerwca 2012 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XV sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – lista obecności radnych 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
W sesji nie uczestniczą radny Henryk Pyrzyk i Lechosław Sulkowski, którzy się 
usprawiedliwiali oraz radny powiatowy Józef Szafarek. Usprawiedliwienie zostało i stanowi 
załącznik do 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.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy  

i miasta  na lata 2012 -2025.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczas-
wych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 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 oznaczonych nr geod. 1709, 1710, 1711 
obręb Pyzdry.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz 
ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 
wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
19. 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. 
Zostało także odczytane pismo - protest mieszkańców w sprawie budowy zakładu                                             
przeznaczonego do zbiórki i odzysku tworzyw sztucznych. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że wystąpiono do wojewódzkiego 
dyrektora ochrony Środowiska o zaopiniowanie zakładu zajmującego się zbiórka i odzyskiem 
plastiku. Opinia dyrektora jest pozytywna.  
Działanie zakładu jest w systemie hermetycznie zamkniętym z dofinansowaniem unijnym. Z 
uwagi na to, że jest protest mieszkańców to będzie trzeba tę sprawę jeszcze skonfrontować z 
p. Szymańskimi i wtedy zastanowić się nad wydaniem decyzji w sprawie.  
Lokalizacja przyszłego zakładu mieści się na terenie Nadwarciańskiego Parku 
Krajobrazowego i Natury 2000 a z tego tytułu są zaoszczenia.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przypomniała, że kiedyś były protesty 
mieszkańców, gdy w Pyzdrach miała działać odlewnia żeliwa, gdy miał powstać zakład 
przetapiania tłuszczu.  
Dodała, że p. Szymańscy czynili już starania o uruchomienie zakładu zajmującego się zbiórka 
i odzyskiem tworzyw sztucznych na terenie sąsiedniej gminy.  
Krzysztof Paszak, radny poinformował, że p. Szymańscy próbowali zlokalizować zakład w 
Nowej Wsi Podgórnej. Ale te próby mieszkańcy oprotestowali. 
Roman Gonerka, mieszkaniec Pyzdr poinformował, że z opinii dyrektora ochrony 
środowiska odnośnie szkodliwości zakładu na środowisko wynika, że na terenie 
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego nie ma Parku, a działka, na której ma powstać 
zakład nie leży w Park. Dyrektor neguje wszystkie założenia Parku i Natury 2000.   
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że procedura dotycząca uruchomienie zakładu 
zajmującego się zbiórką i odzyskiwaniem tworzyw sztucznych w planowanym terenie jest 
dość złożona.  
Państwo Szymańscy jako inwestor wystąpili do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji 
środowiskowej. Wniosek ten został skierowany do dyrektora ochrony środowiska, którego 
zadaniem jest wypowiedzenie się czy dana inwestycja jest zaklasyfikowana jako znacząco 
oddziałująca na środowisko czy nieznacząco.  
Dla inwestycji znacząco oddziaływujących inwestycji na środowisko konieczne jest 
wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.  
Regionalny dyrektor ochrony środowiska sklasyfikował inwestycję p. Szymańskich jako 
nieznacząco oddziaływująca na środowisko. Zatem decyzja środowiskowa jest wydana, 
natomiast teraz jest etap postępowania dotyczący decyzji lokalizacyjnej.  
Burmistrz jako organ wydający decyzje jest zobowiązany powiadomić wszystkich właścicieli 
sąsiednich działek. Takie powiadomienia zostały wysłane, które wywołały protest 
mieszkańców.  Odczytane pismo nie jest jedyne w tej sprawie.  
Krzysztof Paszak, radny poinformował, że w pobliżu ma działkę, na której rosną drzewa. 
Gdy wystąpił o wydanie zgody na wycinkę drzew, to otrzymał odpowiedź, że nie można ich 
wyciąć, bo znajdują się na terenie parku.  
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Ad. 5.  
Krzysztof Paszak, radny poinformował, że przy drodze powiatowej Tarnowa – Spławie 
suche drzewa, które należałoby wyciąć. 
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 13 radnych – 9 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr XV/119/2012 w sprawie zmian w budżecie. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej gminy i miasta na lata 2012 -2025.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 9 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr XV/120/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
gminy i miasta na lata 2012 -2025. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  
  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał ile obiektów zabytkowych w gminie Pyzdry jest 
zapisanych w rejestru zabytków? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że obiektów zabytkowych jest ok. 50.  
 
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 XV/121/2012 
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XV/122/2012 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o 
uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na 
terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.10. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 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 XV/123/2012 
w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady o godzinie 15 00 zarządziła15 minutową przerwę.  
 
Ad. 11.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu 
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.  
 
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 XV/124/2012 
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Bożena Kamyszek, kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała projekt 
uchwały w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.  
 
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 XV/125/2012 
w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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.  
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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 XV/126/2012 
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 oznaczonych nr 
geod. 1709, 1710, 1711 obręb 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 XV/127/2012 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działek oznaczonych nr geod. 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 
obwodowych komisji wyborczych na terenie 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 
XV/128/2012 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich 
numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 
Gminy i Miasta Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska poinformował, że 29.06.2012r. o 
godz. 19 00 w sali OSP Ruda Komorska odbędzie się szkolenie na temat wykorzystania energii 
słonecznych.  
  
Ad. 17.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.18.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -10, „wstrzymał się” 1, w głosowaniu nie brało udziału  
2 radnych).  
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Ad. 19.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 50 zamknęła XV sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 

 

 
 
 
 


