
Protokół Nr XVIII/2012 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 listopada 2012 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XVIII 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.  
Program 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 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry  

z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działek oznaczonych nr ewidencyjnym 1001/3, 1001/4, 1002/5  
w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  
z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn.” Realizacja programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.  

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.  

 
Zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego tematu: 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. Powyższy temat został omówiony na posiedzeniach Komisji  
Pozostałe punkty porządku uzyskują kolejne numery.  
Na sesję został zaproszony dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni p. Marcin 
Nowak. Zaproponowała, aby udzielić głosu dyrektorowi po zrealizowaniu punktu dotyczącego 
informacji Przewodniczącego Rady.  
 
Radni jednogłośnie przegłosowali wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad sesji 
(„za” – 14).  
 

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 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry  

z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działek oznaczonych nr ewidencyjnym 1001/3, 1001/4, 1002/5  
w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  
z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn.” Realizacja programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.  

18. Zapytania i wolne wnioski. 
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19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
21. 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. 
 
Marcin Nowak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni  
Poinformował, że dużo środków zostało wydatkowane w br. na zimowe utrzymanie dróg.  
W związku z tym większość remontów była wykonywana w ramach środków własnych i we 
własnym zakresie np. koszenie poboczy.  
Powiatowa Rada we Wrześni podjęła decyzję o likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg. Będzie 
istniał tylko do końca listopada 2012 r. Od 1 grudnia będzie znajdował się  
w strukturach powiatu. Ale nadal będą przyjmowane wnioski, petycje, zgłoszenia i będą 
realizowane zadania remontowe na tyle, na ile wystarczy przydzielonych środków.  
Siedziba będzie w starostwie naprzeciwko budownictwa.  
Projekt budżetu powiatu zakłada, że na zadania remontowe dróg jest zaplanowana kwota 1,050 
mln zł, tj. o 50.000 zł więcej niż na 2012r.  
  
Ad. 5.  
Marek Wardeński, radny zapytał, co powiat będzie wykonywał w 2013r. na terenie gminy 
Pyzdry?  
Marcin Nowak, dyrektor odpowiedział, że kwota 1,05 mln zł jest przeznaczona na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych.  
Na razie jest jeszcze tylko projekt powiatowych zadań inwestycyjnych. Dopiero będą 
odbywały się posiedzenia komisji, na których przedstawiany zostanie projekt budżetu, który 
zawiera inwestycje. 
Robert Balicki, radny powiatowy wyjaśnił, że dopiero jutro odbędzie się wspólne 
posiedzenie wszystkich Komisji Rady, na którym temat zadań inwestycyjnych zostanie 
omówiony. Ile z kwoty 1,050 mln zł pozostanie na bieżące utrzymanie dróg okaże się dopiero 
po zimie.  
Marek Kami ński, radny zapytał, czy są zaplanowane jakieś inwestycje na drogach 
powiatowych na terenie gminy Pyzdry oraz czy planuje się jakieś działania związane z drogą w 
stronę Kolonii Janowskiej?  
Marcin Nowak, dyrektor poinformował, że Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia środków na 
bieżące utrzymanie dróg i na drogę w stronę Kolonii Janowskiej zostanie skierowana 
równiarka celem wyrównania nawierzchni drogi.  
Może w przyszłym roku w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg uda się coś więcej 
wykonać.  
Marek Wardeński, radny zapytał radnych powiatowych, czy wystąpili z propozycjami 
realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Pyzdry? 
Robert Balicki, radny powiatowy odpowiedział, że w 2013r. na pewno będzie wykonana 
nowa nawierzchnia na drodze przy ul. Kościuszki.  
Krzysztof Paszak, radny przypomniał o potrzebie wycięcia suchych drzew znajdujących się 
przy drodze Tarnowa – Spławie. Ponadto na drodze Pyzdry – Tarnowa, gdzie była 
wykonywana kanalizacja załamują się krawędzie nawierzchni asfaltowej.  
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Była odpowiedź, że będzie to wykonane.  
Marcin Nowak, dyrektor odpowiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg większość prac 
wykonywał własnymi siłami, dysponując 2 pracownikami wspomaganymi osobami 
zatrudnionymi na prace publiczne.  
Jest wiele wniosków do realizacji, ale w pierwszej kolejności są realizowane pilniejsze 
potrzeby typu latanie dziur w nawierzchni dróg. Zapewne w najbliższym okresie przystąpi się 
do prac związanych z wycinką drzew.  
Natomiast łamanie się krawędzi asfaltu na ul. Wrocławskiej jest wynikiem budowy kanalizacji 
i osiadania się gruntu przy drodze.  
Powyższy temat został skierowany do wykonawcy kanalizacji. Na początku grudnia ma się 
odbyć spotkanie w terenie zainteresowanych stron.  
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, jaki jest czas realizacji przyjętego wniosku? Bo często te 
same wnioski są ponownie zgłaszane.  
Marcin Nowak, dyrektor odpowiedział, że reakcja na wnioski jest tak szybko na ile się to da 
zrobić. Realizowane są najpierw te zadania, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo 
użytkowników dróg.  
Kazimierz Szablewski, radny zgłosił konieczność obniżenia poboczy drogi Lisewo - Ruda 
Komorska oraz wycięcia suchych topoli przy drodze w stronę Rudy Komorskiej.  
Marcin Nowak, dyrektor odpowiedział, że najprawdopodobniej te topole nie rosną na gruncie 
powiatu. Ale zostanie to jeszcze dokładnie sprawdzone.  
Natomiast temat dotyczący obniżenia poboczy dróg dotyczy terenu całego powiatu. Realizacja 
tego zadania będzie zależała od możliwości finansowych.  
Mieczysław Podlewski, radny zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie w Rudzie Komorskiej 
po obu stronach mostu znaku ograniczającego nośność mostu oraz ograniczenia prędkości. 
Znaki te były do czasu remontu drogi, obecnie ich nie ma. A samochody jeżdżą  
z nadmierną prędkością i dużymi ciężarami. 
Po wybudowaniu mostu próby nacisku na most były wykonywane, a obecnie nie.  
Marcin Nowak, dyrektor poinformował, że projekt dokumentacji techniczno – 
eksploatacyjnej remontu drogi zakłada oznakowanie pionowe i poziome. W ocenie projektanta, 
który dokonał przegląda mostu spełnia on parametry o wyższej nośności. Projektant stwierdził, 
że nie ma potrzeby wprowadzania takich ograniczeń. Dlatego znaki zostały zlikwidowane.  
W tego typu sprawach Powiatowy Zarząd Dróg posiłkuje się opiniami osób posiadającymi 
odpowiednie uprawnieniami.  
Marek Wardeński, radny wnioskował do Powiatu o przekazanie działki w Pyzdrach na ul. 
Wrocławskiej, na której znajduje się źródełko.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga ponownie zgłosił, że nowo wybudowane 
skrzyżowanie przy zbiegu dróg Pyzdry – Kalisz i Pyzdry - Zagorów jest niebezpieczne. 
Szczególnie dotyczy to pojazdów jadących od strony Zagórowa do Pyzdr, które włączając się 
do ruchu na drodze Pyzdry – Kalisz, aby zobaczyć czy droga jest wolna muszą wyjechać 
pojazdem na połowę prawego pasa drogi. Ponadto bardzo wąskie jest pobocze.  
Marcin Nowak, dyrektor powiedział, że inwestorem tego zadania była Wielkopolska 
Dyrekcja Dróg Wojewódzkich, która wykonała projekt bez uzgodnień z powiatem. Powyższe 
rozwiązanie drogowe nie jest bez uwag.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska przypomniał, że była modernizowana 
drogo w stronę Rudy Komorskiej. Pobocza zostały utwardzone piaskiem. Obecnie pobocza są 
dużo niżej niż nawierzchnia drogi, co stwarza zagrożenie przy zjeździe pojazdu na pobocze, bo 
droga jest stosunkowo wąska.  
Ponadto zapytał, czy w Rudzie Komorskiej przy drodze powiatowej będzie budowany 
chodnik?  
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Marcin Nowak, dyrektor odpowiedział, że powyższy temat został zgłoszony na posiedzenie 
Zarządu Powiatu celem zwiększenia środków. Jednak w br. nie udało się tego wykonać, może 
w przyszłym roku.  
Jerzy Wawrzyniak, sołtys sołectwa Lisewo przypomniał, że składał już wniosek o nową 
nawierzchnię drogi od Lisewa przez Ciemierów do drogi Pyzdry – Kalisz oraz o chodniki.  
Marcin Nowak, dyrektor odpowiedział, że jeżeli chodzi o remont nawierzchni drogi, to 
wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg. Inwestycje natomiast zatwierdza Rada Powiatu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że gmina ma w projekcie budżetu 
zaplanowane pewne środki na utwardzenie drogi kamieniem i spryskanie na odcinek 1,3 km w 
stronę Kolonii Janowskiej. W związku z tym zaapelował, aby powiat zabezpieczył środki na 
utwardzenie części tej drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej do odcinka drogi, którą będzie 
utwardzała gmina  
Wyrównanie drogi równiarką nie rozwiąże problemu.  
Może w br. ostrej zimy nie będzie i Powiat zaoszczędzi środki, które mógły skierować na 
drogę Kolonia Janowska, czy na drogi w Pyzdrach.  
Marek Kami ński, radny potwierdził, że najgorszy odcinek drogi w stronę Kolonii Janowskiej 
jest zaraz od drogi wojewódzkiej. Drogę tę należy koniecznie utwardzić, bo przy obecnej – 
gruntowej nawierzchni ciężkie samochody wywożące drzewo z lasu powodują niszczenie jej 
nawierzchni.  
 
Ad. 7.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
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 
XVIII/148/2012 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metod 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki 
takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.   
Grzegorz Ławniczak, radny zgłosił wniosek, aby opłata za śmieci przy segregacji wynosiła 6 
zł od osoby, a przy braku segregacji 12 zł.  
Dodał, że w gminie Kołaczkowo ustalono opłatę odpowiednio 7 zł i 14 zł.  
 
„Za” wnioskiem radnego Ławniczak glosowało 2 radnych, „przeciw” –10, „wstrzymało się” 
–2.  
 
Marek Wardeński, radny poprosił o wyjaśnienie, czy podmioty gospodarcze otrzymają 
decyzję potwierdzającą obowiązek ponoszenia opłaty za śmieci. 



 6 

Alicja Płoszewska, radca prawny stwierdziła, że opłata za śmieci jest ustalana na podstawie 
ordynacji podatkowej, jeśli chodzi o jej charakter i egzekwowanie.  
Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie pieniędzy przez podmiot gospodarczy za śmieci 
będzie tylko dowód wpłaty, ponieważ przepisy nie przewidują wydawania decyzji 
wymiarowych dla żadnego podmiotu, ani dla nieruchomości, które są nieruchomościami 
mieszkalnymi. Radny prowadząc działalność gospodarczą mieści się w pojęciu nieruchomości, 
w których nie zamieszkują mieszkańcy. Jest jeszcze pojecie nieruchomości mieszanej, w której 
na jednej nieruchomości realizowane są zarówno cele mieszkaniowe jak  
i cele gospodarcze.  
Opłata za śmieci jest zbliżona do podatku.. Płacąc podatek od nieruchomości podatnik 
otrzymuje decyzje i na jej podstawie i dowodu wpłaty podmiot gospodarczy może wpisać ten 
wydatek do podatkowej książki przychodów i rozchodów  
W przypadku opłaty śmieciowej powstała luka ustawowa.  
W ustawie, także w deklaracji śmieciowej jest zapis, że sama deklaracja stanowi tytuł 
wykonawczy.  
Jest to zapis wyjątkowy i dotychczas praktyce prawniczej dotychczas nie stosowany.  
Na dzień dzisiejszy nie można odpowiedzieć, czy organy podatkowe będą respektowały 
deklaracje wraz z dowodem wpłaty jako tytuł do wpisania do książki podatkowej przychodowo 
i rozchodowo. Na to pytanie może jedynie odpowiedzieć urząd skarbowy.  
Dodała, że nie ulega wątpliwości, że wydatki związane z opłatą śmieciową są kosztami 
prowadzenia działalności.  
Marek Wardeński, radny poinformował, że obecnie na potwierdzenie ponoszenia kosztów 
związanych z odbiorem śmieci otrzymuje fakturę vat od firmy odbierającej odpady.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, czy stawkę 8 zł będą płacili też ci 
mieszkańcy, którzy przez miesiąc nie zapełnią kosza?  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska odpowiedziała, że 8 zł to stawka miesięczna od 
osoby. Jeżeli natomiast gospodarstwo domowe nie będzie produkowało dużo śmieci, to 
wystarczy jak będzie miało pojemnik o mniejszej pojemności.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk poinformował, że w sołectwie są osoby, które do tej 
pory nie mają pojemnika na śmieci.  
Dalej dodał, że w Jego gospodarstwie domowym są 4 osoby, a pojemnik 120 litrowy jest 
zapełniony do połowy. Na wsiach, szczególnie w gospodarstwach rolnych przy segregacji 
śmieci jest dużo mniej niż w pozostałych gospodarstwach domowych.  
Zaproponował ustalenie opłaty od 1 kg wyprodukowanych śmieci.  
Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierów – Kolonia zapytała o pojemniki, bo firmy 
dotychczas odbierające śmieci oferują do sprzedaży swoje.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odpowiedział, że gmina zabezpiecza worki na szkło  
i plastik, a pojemniki zakupują mieszkańcy.  
Natomiast dzisiaj nie można jeszcze powiedzieć, jaka firma będzie odbierała śmieci. Przetarg 
na wyłonienie firmy odbędzie się na początku przyszłego roku.  
Dodał, że wszystkie pojemniki na śmieci są sformalizowane.  
Ponadto stwierdził, że obecnie mieszkańcy mają podpisane umowy z firmami odbierającymi 
śmieci. Te umowy będzie trzeba wypowiedzieć. Z usług dotychczasowych firm mieszkańcy 
będą korzystali do końca czerwca 2013r. Od 1 lipca 2013r. śmieci będzie odbierała gminy za 
pośrednictwem firmy, która wygra przetarg.  
Ustawodawca przewidział cztery możliwości naliczania opłat za śmieci; od m 3 zużytej wody, 
od powierzchni lokalu, od gospodarstwa i od osoby.  
W gminie Pyzdry została zaproponowana stawka od osoby.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że w miesiącu grudniu odbędzie się spotkanie 
z sołtysami, na którym zostaną omówione min. sprawy z zakresu zimowego utrzymania dróg, 
gospodarki odpadami.  
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Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, czy ustawodawca ustawy o odpadach 
przewidział komornika do ściągania należności, bo zapewne dużo mieszkańców naliczonych 
opłat nie będą uiszczać.  
Marek Kami ński, radny zapytał, czy były dokonywane obliczenia pozostałymi 
możliwościami? 
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odpowiedział, że w przeliczeniu na gospodarstwo 
stawka wynosiłaby 36 zł.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 2”przeciw” podjęła uchwałę 
Nr XVIII/149/2012 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych przez Komisje. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odczytał projekt uchwały w sprawie postanowienia  
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 
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 
XVIII/150/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Marek Kami ński, radny zapytał, czy do dokonywania wpłat będą dostarczone książeczki – 
blankiety wpłat.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odpowiedział, że każdy będzie sam wypełniał dowód 
wpłaty w banku.  
Marek Wardeński, radny poinformował, że opłata w banku wynosi 3,7 zł, na poczcie – 4 zł.  
Dosyć, że mieszkańcy będą obowiązani do uiszczania opłaty za odpady, to jeszcze co miesiąc 
będą musieli ponosić opłatę bankową.  
Marek Kami ński, radny zaproponował, aby mieszkańcy opłatę za śmieci mogli także 
wpłacać w kasie urzędu. Zatem w § 2 należałoby dopisać „lub w kasie urzędu”.  
Alicja Pleszewska, radca prawny wyjaśniała, że nie potrzebny jest dodatkowy zapis  
w uchwale, ponieważ w § 2 jest zapisane, że opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy  
i Miasta Pyzdry, co nie znaczy, że przelewem bankowym, czyli można przelewem, gotówką.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska zaproponował, aby opłatę za śmieci na 
terenie wiejskim zbierali sołtysi.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska stwierdziła, że jeśli sołtysi grzecznościowo 
zapłacą opłatę śmieciową za mieszkańców mających trudność z osobistym dokonaniem zapłaty 
to będzie to o nich bardzo dobrze świadczyło.  
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XVIII/151/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 
 
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 
XVIII/152/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji po uwzględnieniu wnioskowo Komisji. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od 
godziny 15 40 do 1555 .  
 
Ad. 11.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
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 
XVIII/153/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii.  
 
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 
XVIII/154/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.  
 
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 
XVIII/155/2012 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry  
z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu 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 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XVIII/156/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie 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 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XVIII/157/2012 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych nr ewidencyjnym 1001/3, 
1001/4, 1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Marek Wardeński, radny zaproponował, aby znowelizować plan zagospodarowania tak, aby 
stale nie wracać do tego tematu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  odpowiedział, że są prowadzone działania, aby wszystkie 
dotychczasowe wnioski mieszkańców dotyczące zmiany planu przeanalizować i przygotować 
globalnie.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XVIII/158/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek oznaczonych nr ewidencyjnym 1001/3, 1001/4, 1002/5 w ewidencji gruntów 
położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 17.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy  
i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn.” 
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Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 
Wrzesińskiego”.  
 
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 
XVIII/159/2012 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  
z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn.” Realizacja programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poinformowała, że sesja budżetowa odbędzie 
się 17 grudnia br.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zaproponował, aby pracownik Energetyki 
odczytujący liczniki dokonywał odczytu w soboty, kiedy osoby pracujące zawodowe są  
w domach.  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wnioski Komisji po 
kontroli jednostek kultury, która odbyła się 14.11.2012r.  
Wnioski Komisji:  
1. Doprowadzić do uzyskania prawa własności działki, na której znajduje się „źródełko”  

w Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej, co przyczyni się do lepszego jej zagospodarowania.    
2. Poczynić starania w zakresie pozyskania prawa własności działek – części skarpy z tzw. 

bunkrem (budynek z macew), granicznym murem miejskim oraz działki, w skład której 
wchodzi: wschodnie skrzydło klasztoru ( biblioteka, muzeum), budynek Centrum, dawna 
latryna klasztorna oraz dziedziniec przyklasztorny.  

3. Komisja poddaje pod rozwagę, czy zasadne jest wydatkowanie tak dużych środków przez 
Centrum na zakup opału i energii dla sali kinowej w budynku OSP Pyzdry. Należy 
zastanowić się nad dalszym wykorzystaniem sali kinowej dla celów kultury, aby nie stała 
pusta.  

Andrzej Łyskawa, radny przypomniał, że na ostatniej sesji zadał pytanie dyrektorowi 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, czy radni mogą dowiedzieć się, kto zgłosił się do 
konkursu na kapelmistrza. Pani Kaźmierska odpowiedział, że nie może podać nazwisk. 
Informacja zostanie podana dopiero w środę w biuletynie publicznym. A na drugi dzień po 
sesji w gazecie Wiadomości Wrzesińskie nazwiska kandydatów były podane.  
Jest niedobrze, że redaktor gazety dowiaduje się o kandydatach, a radni nie mogli.  
Sylwia Kaźmierska, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreac ji stwierdziła, że 
odpowiedzi udzielił sekretarz. To, że informacja ukazała się w gazecie, musiała się 
wypowiedzieć nieświadomie.  
Marek Wardeński, radny poinformował, że od 1 grudnia będzie nowy kapelmistrz. W tym 
dniu tj. w sobotę o godz. 16 00 odbędzie się spotkanie członków dawnej orkiestry z nowym 
kapelmistrzem.  
Przemysław Dębski, sekretarz powtórzył swoją wypowiedź z poprzedniej sesji tj. kandydaci 
składając swoje oferty wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie 
rekrutacji. Jeden z kandydatów zaznaczył, że nie wyraża zgody na upublicznianie swoich 
danych. Jest to może z jego strony pewien błąd, bo składając swoje podanie aplikuje swoje 
dane do instytucji, która jest publiczna. Proces rekrutacji, to na pewno nie sesja Rady 
Miejskiej.  
Docelowo wszystkie dane zostają upublicznione. W biuletynie informacji publicznej pojawia 
się informacja dotycząca wyniku konkursu, w której pewne dane są zawarte. 
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Może faktycznie zabrakło konsekwencji pomiędzy sesją a inną rozmową. Ale najważniejsze, 
że kandydaci na kapelmistrza nie wnoszą do Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji żadnych 
roszczeń z tego tytułu  
Alicja Płoszewska, radca prawny poinformowała, był przypadek, w którym gmina podała 
nazwiska kandydatów, którzy złożyli swoje oferty do konkursu. Po czym wpłynęło pismo 
jednego z kandydatów, że jest przez konkurentów zastraszany, że ma nie przystępować do 
konkursu.  
Zatem należy poczekać do rozstrzygnięcia konkursu z podawaniem nazwisk kandydatów, a to 
zapobiegnie w/w sytuacjom.  
Marek Kruszczak, radny poinformował, że przy skręcie z drogi wojewódzkiej na Zagórów 
jest znak Zagórow 5 km. To oznaczenie jest błędne, bo do tej miejscowości jest więcej 
kilometrów.  
 
Ad. 19.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.20.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -12, w głosowaniu nie brało udziału 2 radnych –  
p. Podlewski i p. Ławniczak).  
 
Ad. 21.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 35 zamknęła XVIII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


