
Protokół Nr XIX/2012 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XIX 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 zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2012.  
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/206/09 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach.  

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
 i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2025.  

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok:  
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  
b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,  
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez 

przewodniczącego Komisji ds. budżetu,  
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej,  
e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi 

poprawkami.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
11.Zatwierdzenie planu pracy:  

a) Rady Miejskiej,  
b) Komisji Budżetowo - Finansowej, 
c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego,  
d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, 

Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji.  
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. 
 
Ad. 5.  
Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość zapytał, czy droga sporna w Modlicy będzie  
rozgraniczona? Czy gmina działa na zwłokę zakończenia tej sprawy, chociaż jest ona 
rozpatrywana w sądzie. Od 2004r. sprawa ta nie jest jeszcze zakończona.  
Alicja Płoszewska, radca prawny odpowiedziała, że szybkość polskiego sądownictwa 
należy do najniższych wskaźników w Europie. W związku z czym przypisywanie 
jakichkolwiek intencji w przewlekaniu sprawy ze strony gminy jest bezzasadne. Ponadto 
poinformowała, że wszyscy świadkowie niestety potwierdzają wersję strony przeciwnej 
gminy. Sprawa nie wygląda dobrze dla gminy pomimo prowadzonych starań. Nie wiadomo 
także, kiedy ta sprawa się zakończy.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
i miasta Pyzdry na 2012 rok.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15radnych – 12 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XIX/160/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 
2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXX/206/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – 
Kanalizacyjnych w Pyzdrach.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XIX/161/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/206/09 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2025.  
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Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XIX/162/2012 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2025.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
a)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok:  
 
b)  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
c)  
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca komisji Budżetowo – Finansowej przedstawiła  
opinię w sprawie projektu budżetu.  
 
d)  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał uchwałę Nr SO-0952/7/7/Ko/2012 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii  
o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok. Uchwala stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
e)  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał poprawki wniesione do projektu budżetu Gminy  
i Miasta na 2013 rok. Poprawki stanowią załącznik do protokołu.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poddała pod głosowanie poprawki do projektu 
budżetu na 2013 r. zgłoszone przez Burmistrza i Komisje Rady.  
„Za” poprawkami głosowało 12 radnych, „przeciw” – 3.  
 
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, czy burmistrz może zaciągnąć kredyt w wysokości 
500.000 zł jednorazowo, czy wielokrotnie?  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że zobowiązania nie dotyczą kredytów, a tylko 
podpisanych umów i planów. Muszą być zaciągnięte, aby była kontynuowana działalność 
jednostki. Chodzi o rachunki, które są wystawiane w grudniu a do gminy wpływają  
w styczniu, np. rachunki za energię elektryczną, oświetlenie uliczne, za telefony, zakup 
węgla.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, dlaczego nie szuka się oszczędności na kolejnych 
szkołach, skoro szukano oszczędności na szkole w Pietrzykowie? Jedna szkoła została 
zlikwidowana, a pozostałe nadal funkcjonują. A przecież trzeba oszczędzać.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska stwierdziła, że zapewne tym tematem będą się 
radni wielokrotnie zajmować.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, dlaczego w budżecie gminy na 2013 rok tak mało jest 
środków przeznaczonych na wydatki bieżące, a tak dużo na inwestycje?  



 4 

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w budżecie gminy muszą być zaplanowane 
wydatki bieżące związane z działalnością gminy, której podstawą jest realizacja zadań 
publicznych. Aby te zadania realizować muszą być zaplanowane wydatki bieżące.   
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy 3 „przeciw” podjęła uchwałę 
Nr XIX/163/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały  
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XIX/164/2012 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.   
a)  
Marek Wardeński, w-ce przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Miejskiej  
w Pyzdrach na 2013 rok.  
 
 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 
zatwierdziła plan pracy Rady Miejskiej. Nie brało udziału w glosowaniu 2 radnych.  
 
b)  
Marek Kruszczak, z-ca przewodniczącej Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał plan 
pracy Komisji na 2013 rok.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” 
zatwierdziła plan pracy Komisji Budżetowo – Finansowej. Nie brało udziału w glosowaniu 
2 radnych.  
 
c)  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odczytał plan pracy Komisji na 2013r.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” zatwierdziła plan pracy Komisji 
ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 
Nie brało udziału w glosowaniu 3 radnych.  
 
d)  
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  odczytała plan pracy 
Komisji na 2013 rok.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” zatwierdziła plan pracy Komisji  
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Nie brało udziału w glosowaniu 3 radnych.  
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Ad. 11.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przekazała życzenia świąteczno – noworoczne 
od radnej powiatowej p. Teresy Waszak.  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że w miesiącu 
listopadzie Komisja skontrolowała Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Wtedy to Komisja 
uzyskała informację, że jednostka ta kupuje ok. 12 ton opału na ogrzanie sali kina w budynku 
OSP Pyzdry. Taka ilość była, ale tylko zaplanowana. A faktycznie w 2012r. na ogrzanie 
całego budynku OSP w Pyzdrach zakupiono: Urząd 4 tony węgla + 5 ton miału, Zakład 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych  – 4 tony, 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji – 4 tony , M-G Ośrodek Pomocy Społecznej – 3,3 tony, 
OSP – 2 tony.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  
Podziękował za dotychczasową współpracę i za uchwalenie budżetu na 2013 r. Stwierdził, że  
budżet przyszłego roku będzie trudnym do realizacji, ponieważ jego realizacja jest 
zaplanowana bez zaciągania wielkich zobowiązań.  
Będą czynione starania, aby zrealizować go tak jak został zaplanowany.  
Wiadomo, że oczekiwania radnych, sołtysów są dużo większe niż to, co można w ramach 
budżetu zaoferować. Wspomniał, że na terenach wiejskich pewne oczekiwania są realizowane 
środkami funduszu sołeckiego.  
Przy współpracy z radnymi powiatowymi będą czynione starania w zakresie inwestycji 
szczególnie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pyzdry.  
Także zadania w zakresie poprawy stanu dróg gminnych będą realizowane przy wsparciu 
finansowym z dawnego funduszu ochrony gruntów rolnych. Na 2013r. jest zaplanowany do 
utwardzenia jeden z najgorszych odcinków dróg tj. w kierunku Kolonii Janowskiej.  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia zapytał, co dalej z karetką, która stacjonuje 
na placu Gminnej Spółdzielni, bo kontrakt kończy się 30 czerwca 2013 r. Ponadto stwierdził, 
że w karetce w czasie transportu chorych jest bardzo zimno.  
Przemysław Dębski sekretarz przypomniał, że o wyborze karetki decyduje konkurs.  
Przed konkursem rozmowy z gminą prowadziła Firma, która wcześniej świadczyła usługi 
karetką dla Wrześni  na temat pomieszczenia w Pyzdrach. Firma nadal utrzymuje dzierżawę 
jednego pomieszczenia gminnego w przychodni w Pyzdrach. Z pomieszczenia nie korzysta, 
ale opłaca czynsz, bo liczy na to, że od przyszłego półrocza może obsługiwać gminę Pyzdry. 
Wtedy karetka byłaby inna.  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 
kontrolowała ostatnio także Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno 
– Kanalizacyjnych Pyzdrach. Tematem była sprawa ściągalności opłat za wodę i ścieki.  
Ściągalność do końca listopada 2012r. wynosiła: za wodę – 99,45%, a za ścieki – 96%.  
Ponadto zapytał, co dalej z zaległością, jaką nie wpłaca były inkasent zakładu?  
Alicja Płoszewska, radca prawny poinformowała, że było przeprowadzone dokładne 
rozeznanie sytuacji majątkowej byłego inkasenta Zakładu. Nie posiada żadnej nieruchomości, 
jego stan majątkowy jest zerowy.  
Stwierdziła, że jeżeli radni wyraża taka wolę, to można przystąpić o uzyskanie klauzuli 
wykonalności i zwrócić się do komornika. Ale jednocześnie poinformowała, że wtedy gmina 
zapłaci wysokie koszty egzekucyjne, które nie doprowadzą do żadnego zaspokojenia.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że może gdyby gmina wystąpiła do komornika, to 
wtedy były inkasent powiedziałby, z kim się dzielił pieniędzmi.  
Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grądy poinformował, że na terenie sołectwa 
jedna lampa oświetlenia ulicznego źle funkcjonuje.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że w 2012 r. odbyło się 9 sesji 
Rady Miejskiej, na których podjęte zostały 72 uchwały  
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Komisje wspólnie spotkały się 29 razy.  
Ponadto podziękowała za dotychczasową współpracę, za poniesiony trud i wniesione przez 
radnych uwagi   
Złożyła wszystkim zebranym i ich rodzinom, życzenia świąteczne, szczególnie zdrowych, 
spokojnych i rodzinnych świąt. Żeby nowy rok, trudny rok, przyniósł nadzieję, która 
ożywiłaby nasze zatroskane życie.  
Chciałaby, aby dobrych nowin takich jak dotacja na modernizację drogi w kierunku Modlicy 
było w przyszłym roku było dużo więcej.  
 
Ad. 12.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.13.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -12, „wstrzymał się” – 1, 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. 15 15 zamknęła XIX sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
 
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 

 
 


