
Protokół Nr XVII/2012 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 8 listopada 2012 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XVII 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.  
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 przyznania dotacji na roboty budowlane przy 

zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy ul. 
Kaliskiej 25.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego nr 
POKL.09.01.02-30-221/12 pt. „MOJA SZANSA”, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007–2013.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego 
wynagrodzenia za inkaso.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/98/92 Rady Gminy  
i Miasta w Pyzdrach z dnia 8 lutego 1992 r. w sprawie opłat adiacenckich.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w obrębie geodezyjnym Dolne Grądy.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie 
geodezyjnym Ruda Komorska.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych  
w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego.  

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

 
Następnie zaproponowała następujące zmiany porządku obrad:  

1) punkt 9) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta 
Pyzdry wprowadzić po punkcie 4) informacja Przewodniczącego Rady o realizacji 
zadań w okresie międzysesyjnym. 

2) wprowadzić dodatkowy punkt jako 20) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pyzdry, ze zmianami. Temat ten był omówiony na posiedzeniach Komisji.  

Powyższe zmiany zostały przyjęte jednogłośnie (”za” – 14).  
 
Zatwierdzony porządek obrad:  

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 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

przestrzennego wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta 
Pyzdry.  

6. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy 

zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy ul. 
Kaliskiej 25.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego nr POKL.09.01.02-
30-221/12 pt. „MOJA SZANSA”, finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  
i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/98/92 Rady Gminy i Miasta 
w Pyzdrach z dnia 8 lutego 1992 r. w sprawie opłat adiacenckich.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w obrębie geodezyjnym Dolne Grądy.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej  
w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie 
geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry, ze zmianami.  
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21. Zapytania i wolne wnioski. 
22. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
24. 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.  
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie przestrzennego wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  
Marek Kami ński, radny zauważył, że dla mieszkańców podwyżka jest wyższa niż zapisano 
w uzasadnieniu do uchwały, ponieważ podwyżka wody wynosi 0,88 zł, a ścieków 1,10 zł/m 3. 
Proponowana podwyżka jest zbyt wysoka szczególnie dla emerytów, rencistów, rolników.  
Aby zmniejszyć wysokość podwyżki zaproponował utrzymanie dotacji z budżetu gminy. 
Dotacja może być dużo mniejsza niż dotychczas.  
Robert Balicki wyjaśnił, że obecnie opłata za wodę wynosi 2,86 zł/m 3, a dla odbiorców 
wody – 2,20 zł, ponieważ różnicę pokrywa dotacja udzielona z budżetu gminy. Opłata za 
ścieki 3,24 zł/m 3, a dla dostawców ścieków 2,52 zł, bo różnica jest pokryta dotacją z budżetu 
gminy. W roku 2012 dotacja wyniosła 210.000 zł.  
Na rok 2013 r. dotacja z budżetu gminy nie jest zaplanowana i stąd taki wzrost opłat za wodę 
i ścieki dla mieszkańców. 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że gmina od połowy 2013r. 
przejmie nowe zadanie do realizacji tj. gospodarkę odpadami. Będą ustalone opłaty za odbiór 
śmieci. Ich wysokość musi być wywarzona, aby była realna do uiszczania przez mieszkańców 
a zebrane środki wystarczyły gminie na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i sprzedażą 
odpadów.  
Zatem gminy nie stać na stosowanie wysokich dotacji do wody i ścieków, zabezpieczenia 
opłat śmieciowych i prowadzenia inwestycji.  
Dodała, że podwyżki opłat zawsze są do mieszkańców bolesne. Gdyby dotychczas podwyżki 
były nieco wyższe, to dzisiaj nie byłoby takiego skoku opłat.  
Marek Wardeński, radny stwierdził, że tak wysoki wzrost opłaty za wodę i ścieki odbije się 
negatywnie na rodzinach wielodzietnych.  
Obecnie nie oszczędza się wody, a powinno się. Może ten wzrost opłaty wpłynie na to, że 
mieszkańcy zaczną ją oszczędzać.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdzi, że podwyżka najbardziej dotknie rolników, którzy 
prowadzą hodowlę zwierząt. W gospodarstwach rolnych zużywa się duże ilości wody, a co za 
tym idzie, rolnicy będą musieli ponosić dużo wyższe należności. 
Zaproponował, aby cenę wody podnieść, ale nie tak wysoko. Zapytał, dlaczego opłata za 
ścieki nie wzrosła tak wysoko. Czyżby dlatego, że kanalizacja dotyczy tylko miasta.  
Andrzej Łyskawa, radny - w przeciwieństwie do wypowiedzi radnego Wardeńskiego 
stwierdził, że nie należy oszczędzać wody, bo wtedy Zakład Gospodarki Komunalnej dużo 
mniej sprzeda wody i będzie miał niższe dochody. A wodę należy zużywać w rozsądnych 
ilościach.  
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Robert Balicki powtórzył, co mówił na posiedzeniach Komisji, że ścieki są tanie, ponieważ 
na oczyszczalni w Pyzdrach pracuje tylko 2 pracowników. W takim przypadku są niskie 
koszty osobowe, co ma wpływ na wysokość opłaty za ścieki.  
Grzegorz Ławniczak, radny odniósł się do wypowiedzi przedmówcy.  
Gdy powiedział kierownikowi, aby podnieść opłatę za ścieki, to kierownik odpowiedział, że  
zamiast dwóch pracowników zatrudni czterech.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że pan radny Ławniczak źle 
zrozumiał wypowiedź kierownika. Intencje były inne.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że podwyżki, to drażliwy temat i wywołuje 
wiele dyskusji. Ale nie może być tak, żeby gmina cały czas dopłacała do wody i ścieków.  
Ścieki wytwarzamy wszyscy, czy to mieszkańcy wsi czy miasta. Mieszkańcy miasta, Dłuska  
i Tarnowej ścieki odprowadzają do kanalizacji, bo taką mają możliwość, natomiast 
mieszkańcy pozostałych wsi ścieki powinni dowozić do oczyszczalni i ponosić opłaty.  
Od kilku lat były propozycje podwyższenia opłaty za wodę i ścieki, jednak nie spotykały się  
z akceptacją.  
Dodał, że przygotowane są stawki podatków na 2013r. Stawki są porównywalne do roku 
bieżącego – wzrost ok. 2%.  
Poparł wypowiedź radnego Wardeńskiego, że wody nikt nie oszczędza. Może teraz, gdy woda 
będzie droższa oszczekać zacznie się opłacać.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że dotychczas za mało było 
informacji na temat dopłacania przez gminę do ceny wody i ścieków. Teraz, gdy dopłaty już 
nie ma, cena dla odbiorcy jest stosunkowo wysoka.  
Mieczysław Podlewski, radny zgłosił wniosek, aby temat dotyczący zatwierdzenia taryf za 
wodę i ścieki poddać jeszcze raz pod obrady komisji i zatwierdzić na następnej sesji.  
Należy wypracować niższe stawki i udzielić dotacji z budżetu gminy.  
Hanna Skrzydlewska, radna poinformowała, że na posiedzeniu Komisji zaproponowała, 
aby przy ustaleniu opłaty za wodę i ścieki utrzymać dotację z budżetu gminy. Dotacja 
mogłaby być dużo niższa niż dotychczas. Wtedy wzrost cen opłat dla mieszkańców byłby 
mniej odczuwalny.  
Mając na uwadze konieczność ustalenia opłat za śmieci, może warto byłoby pozostawić 
stawki za wodę i ścieki w wysokości zaproponowanej, a zastanowić się nad dotacją do opłat 
za śmieci.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że wymóg ustalania przez 
rady gmin opłat za śmieci wynika z ustawy.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do przegłosowaniu wniosku radnego 
Podlewskiego  
„Za” przyj ęciem wniosku glosowało 5 radnych, „przeciw” 9 radnych.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, „ przeciw’ - 4, „wstrzymał się” - 1 
podjęła Uchwałę Nr XVII/134/2012 w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie przestrzennego wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. 6.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zapytał, kiedy mieszkańcy otrzymają worki na 
plastik i szkło?  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zgłosił, że wyjazd sprzętem rolniczym od 
strony Zagórowa na drogę Września – Kalisz jest bardzo trudny. Przy wyjeździe jest słaba 
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widoczność. Żeby zobaczyć, czy droga kaliska jest wolna trzeba wjechać na pas drogi. Dobrą 
widoczność utrudnia wąskie pobocze ogrodzone barierkami.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że w tej sprawie była rozmowa  
z kierownikiem Zarządu Dróg w Koninie, który stwierdził, że to skrzyżowania zostało 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli prostopadle do osi jezdni drogi 
Kalisz – Września.  
Można jedynie poprosić o poszerzenie pobocza poprzez wylanie asfaltu.  
Marek Wardeński, radny poinformował, że w Lądzie było też wykonywane nowe 
skrzyżowanie. Było wykonane źle i będzie przerobione w celu poprawy bezpieczeństwa. 
Małgorzata Maćkowiak, sołtys sołectwa Białobrzeg podziękowała za doprowadzenie 
wodociągu do mieszkańców sołectwa i zapytała, czy będzie w przyszłości możliwość 
podłączenia mieszkańców Białobrzega Ratajskiego do sieci wodociągowej?  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni 
drogi Września – Kalisz, są duże koleiny, które stwarzają zagrożenie dla kierowców.  
Bergier Marzena, sołtys sołectwa Kruszyny zgłosiła, że nawierzchnia drogi na Kruszynach 
jest coraz gorsza, są duże dziury. A drogą tą jeździ autobus szkolny.  
 
Ad. 7.  
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 14 radnych – 12 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr XVII/134/2012 w sprawie zmian w budżecie. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na 
roboty budowlane przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym  
w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej 25.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym” podjęła 
Uchwałę Nr XVII/135/2012 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy 
zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej 25.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
projektu systemowego nr POKL.09.01.02-30-221/12 pt. „MOJA SZANSA”, finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007–2013.   
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 
XVII/136/2012 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego nr POKL.09.01.02-30-
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221/12 pt. „MOJA SZANSA”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zarządziła przerwę w obradach, która trwała od 
godz. 15 15 – 15 30. 
 
Ad. 10  
Arleta Górecka, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” przy 2 „przeciw” podjęła Uchwałę 
Nr XVII/137/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11 
Arleta Górecka, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” przy 2 „przeciw” podjęła Uchwałę 
Nr XVII/138/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12 
Renata Frontczak, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym” podjęła 
Uchwałę Nr XVII/139/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13 
Renata Frontczak, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie zwolnień  
w podatku od środków transportowych.  
 
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 
XVII/140/2012 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 14 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poinformowała, że p. Andrzej Łyskawa złożył 
rezygnację z poboru podatków na terenie sołectwa Rataje. Nowym inkasentem będzie p. Ewa 
Kubacka zam. Rataje.  
 
Wiesława Sawczuk, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały 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.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XVII/141/2012 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. 15. 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XVIII/98/92 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 8 lutego 1992 r. w sprawie opłat 
adiacenckich. Dodał, że zmienia się paragraf 3 i otrzymuje brzmienie: Uchwała podlega  
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.   
 
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 
XVII/142/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/98/92 Rady Gminy  
i Miasta w Pyzdrach z dnia 8 lutego 1992 r. w sprawie opłat adiacenckich.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 565 położonej w obrębie geodezyjnym Dolne 
Grądy.  
 
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 
XVII/143/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej  
w obrębie geodezyjnym Dolne Grądy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. 17.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości rolnej nr 169/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  
 
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 
XVII/144/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym 
Ruda Komorska. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska nr 34/8  
i Tarnowa nr 2511/1, 2511/3,2559, 2571. 
 
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 
XVII/145/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie 
geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 19.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Nowoogrodowa 3B  
w Pyzdrach.  
 
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 
XVII/146/2012 w sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 20. 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry, ze zmianami. 
 
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 
XVII/147/2012 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry, ze zmianami. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.22.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska odczytała informację na temat złożonych przez 
radnych oświadczeń majątkowych Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
Ponadto poinformowała, że na następną sesję przyjedzie p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg we Wrześni p. Nowak.  
 
Marek Wardeński, radny zapytał jak wygląda sprawa orkiestry dętej – rozwiązanie umowy 
z kapelmistrzem, rozliczenie majątkowe, zdanie instrumentów, rozstrzygnięcie konkursu na 
kapelmistrza.   
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Sylwia Kaźmierska, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocj i poinformowała, że 
kapelmistrz p. Adam Nyszler otrzymał wypowiedzenie umowy zlecenia, z uwagi na nie 
stosowanie się do regulaminu organizacyjnego jednostki.  
Został ogłoszony konkurs na kapelmistrza. Termin składania ofert minął w poniedziałek tj. 5 
listopada br. Wpłynęły 2 oferty. Obaj kandydaci spełniają warunki podstawowe i będą 
uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych, które odbędą się w środę.  
Członkowie orkiestry zdali instrumenty, by przeprowadzić inwenturę. Wszystko zostało 
spisane i się wszystko zgadza. 
Z członkami orkiestry odbyło się spotkanie. Większość członków orkiestry nie zadeklarowało 
pozostania w orkiestrze, ale rozważają taką możliwość.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy można poznać nazwiska kandydatów na kapelmistrza?  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że kandydaci złożyli oświadczenie o pozwoleniu 
na wykorzystanie swoich danych tylko do procesu rekrutacji. Należy to uszanować.  
Grzegorz Ławniczak, radny zwrócił się do radnych, aby nie opowiadali bzdur, bo 
mieszkańcy opowiadają, że radni poprzedniej kadencji zadłużyli gminę, że nie ma na 
inwestycje. A to część radnych poprzedniej kadencji sprzeciwiła się zaciągnięciu 400.000 
kredytu, który Burmistrz chciał przeznaczyć na podwyżki.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk przypomniał, że w Wiadomościach Wrzesińskich 
było napisane, że festyn w Dłusku był niezgodny. Zapytał dyrektora Centrum dlaczego tak 
wypowiedziała się?  
Sylwia Kaźmierska, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocj i odpowiedziała, że 
kapelmistrz powinien instytucję, która finansuje i zarządza orkiestrą informować   
o wszystkich wydatkach, planach wyjazdów i organizacji imprez. O festynie nie została 
powiadomiona. Ponadto na festynie był sprzedawany alkohol bez pozwolenia. 
Marek Wardeński, radny zaproponował, aby do osób zobowiązanych płacić podatek od 
środków transportowych wysyłać wezwania do zapłaty w formie przypomnienia.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że w budżecie gminy na 2013 r. nie uwzględniono 
dotacji do wody i ścieków. W związku z tym zapytał, ile z zatwierdzonej podwyżki (a 
kosztem mieszkańców i podatników) zostanie przeznaczone na premię dla p. Burmistrza  
i pracowników urzędu. 
Kazimierz Szablewski, radny podziękował M-G Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Urzędowi 
Miejskiemu w Pyzdrach za podłączenie posesji p. Adama Antczaka w Lisewie do sieci 
wodociągowej. Podziękowania należą się także p. Mirosławowi Balickiemu za załatwienie 
spraw formalnych i p. Jerzemu Wawrzyniakowi – sołtysowi z Lisewa za nieodpłatne 
wykonanie podłączenia do sieci.  
Paszak Krzysztof, radny zapytał, kiedy będą worki na plastik i szkło?  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu poinformował, że w powyższej sprawie była 
przeprowadzona rozmowa z firmą odbierająca odpady. Worki mają być dostarczone do 
mieszkańców gminy.  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia wnioskował o drogowskaz w m. 
Zapowiednia w kierunku Trzcinek, gdzie jest droga polna prowadząca na łąki  
Ponadto wnioskował, aby producenci mleka mieli w oborach odrębne liczniki poboru wody  
i niższe opłaty za wodę. Powyższy temat przekazał radnym pod rozwagę.  
Maciejewska Beata, sołtys sołectwa Ciemierów – Kolonia poprosiła radnych o zdrowy 
rozsądek przy ustalaniu opłat za śmieci, bo już należność za wodę jest dużo wyższa.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że opłata za wodę wynika z kalkulacji.  
Ponadto stwierdził, że w dniu 11 Listopada zbiórka pocztów sztandarowych będzie przed 
kościołem farnym, które następnie zostaną wprowadzone do kościoła przez księdza 
proboszcza.  
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Mirosław Balicki, pracownik urz ędu poinformował, że ustawodawca przewidział cztery 
możliwości naliczania opłat za śmieci; od m 3 zużytej wody, od powierzchni lokalu, od 
gospodarstwa i od osoby.  
Z uzyskanych informacji wynika, że gminy wybierają opłaty naliczane według osoby.  
Taka też została przygotowana propozycja w gminie Pyzdry. Opłata od 1 mieszkańca – 10,21 
zł miesięcznie przy segregacji odpadów. Mieszkaniec otrzyma worek na plastik i szkło.  
W przypadku nie segregowania odpadów opłata wynosi 20,42 zł.    
Opłaty są proponowane od osób zamieszkałych, a nie od zameldowanych.  
Inne opłaty proponowane są od np. sklepów, zakładów.  
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie zostaną przekazane na najbliższych 
posiedzeniach Komisji.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga stwierdził, że mieszkańcy powinni dokonywać 
zapłaty za napełniony pojemnik, a nie ponosić co miesięczną opłatę niezależnie od ilości 
zebranych śmieci, Na terenach wiejskich w wielu posesjach ilość śmieci jest mała.  
Marek Kami ński, radny stwierdził, że stosowanie opłaty w gospodarstwach rolnych od 
osoby będzie krzywdzące, ponieważ wszystkie śmieci organiczne są utylizowane naturalnie. 
Zatem faktyczna ilość odpadów komunalnych po dokonaniu segregacji plastiku, szkła  
i papieru będzie dużo mniejsza niż w pozostałych gospodarstwach domowych.  
 
Ad. 23.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.24.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -12, w głosowaniu nie brało udziału 2 radnych –  
p. Podlewski i p. Ławniczak).  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 35 zamknęła XVII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 
 


