
Protokół Nr XX/2013 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 14 lutego 2013 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XX 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 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Pyzdry.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. 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 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej nr 2032/9cz. 
położonej w Pyzdrach.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 
1118/3 cz. położonej w Pyzdrach.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej 
pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na cele 
prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – 
Turystyczne „Nasza Szkoła”.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 
1674, 1699/3, 1271, 1656/4 położonych w Pyzdrach.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 169/1 
położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 34/8 
położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  
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17. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku 
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.  

18. Zapytania i wolne wnioski. 
19.Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
20.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
21. Zakończenie sesji. 
 
Do porządku obrad zaproponowała następujące zmiany:  

1) Wycofać z porządku obrad punkt 13 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 1674, 1699/3, 1271, 1656/4 
położonych w Pyzdrach. Wszystkie Komisje taki wniosek na posiedzeniach złożyły. 
Kolejne punkty obrad zmieniają kolejno swoją numerację do punktu 18.   

2) Dodać punkt dotyczący sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok 
jako punkt 17.  

 
„Za” wycofaniem punktu 13 głosowało 14 radnych.  
„Za” wprowadzeniem dodatkowego punktu glosowało 9 radnych, „przeciw” – 3, 
„wstrzymało się” – 2.  
 
Porządek obrad po zmianach:  

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 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Pyzdry.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca 
składania deklaracji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. 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 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej nr 2032/9cz. 
położonej w Pyzdrach.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 
1118/3 cz. położonej w Pyzdrach.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej 
pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na cele 
prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – 
Turystyczne „Nasza Szkoła”.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 169/1 
położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 34/8 
położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku 
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.  

17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.  
18. Zapytania i wolne wnioski. 
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. 
 
Ad. 5.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga  
Poruszył temat dotyczący słabej widoczności przy wyjeździe na drogę kaliską od strony 
Zagórowa. Aby poprawić widoczność konieczne byłoby poszerzenie pobocza i utwardzenie 
asfaltem.  
Na dotychczasowe uwagi w tej sprawie ustawiono tylko od strony Zagórowa znak „stop”.  
A to nie wpływa na lepszą widoczność. Przy wyjeździe szczególnie sprzętem rolniczym  
aby zobaczyć, że droga od strony Kalisza jest pusta, trzeba wyjechać na połowę pasa 
drogowego.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że oprócz w/w znaku ma zostać postawione 
lustro.  
Skoro i to nie rozwiąże problemu, to należałoby kierownika drogi wojewódzkiej poprosić na 
posiedzenie sesji.  
 
Ad. 6.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.  
Dodał, że gmina posiada regulamin, który będzie obowiązywał do końca czerwca br.. Od 1 
lipca zacznie obowiązywać regulamin dzisiaj zatwierdzany.  
 
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 XX/165/2013 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 
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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 XX/166/2013 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.8.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. 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 XX/167/2013 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
26.11.2012 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 komunalnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. 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 XX/168/2013 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
26.11.2012 r. 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.10.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej nr 2032/9cz. położonej 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 XX/169/2013 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej nr 2032/9 cz. położonej w Pyzdrach.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 11.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1118/3 cz. położonej 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 XX/170/2013 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1118/3 cz. położonej w 
Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.12.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze 
bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na 
cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – 
Turystyczne „Nasza Szkoła”. 
 
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 XX/171/2013 
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 
r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym  
w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez 
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza Szkoła”. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska ogłosiła 15 minutową przerwę w obradach.  
 
Ad. 13.   
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. 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.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XX/172/2013 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 172/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda 
Komorska. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.14.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości rolnej nr 34/8 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 XX/173/2013 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 
r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 34/8 położonej w obrębie geodezyjnym 
Ruda Komorska. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  
 
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 XX/174/2013 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.16.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy  
w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 
Gminy i Miasta 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 XX/175/2013 
w współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. 17. 
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie  
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 18.  
Krzysztof Paszak, radny ponownie zwrócił się z wnioskiem o podjęcie działań 
zmierzających do wyeliminowania psów wybiegających na drogę prowadzącą do Tarnowej.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz powiedział, że powyższy problem został zgłoszony policji, 
także komendantowi powiatowemu, który przebywał w Urzędzie. Została także zgłoszona 
sprawa wyrzucania śmieci za przystankiem w Zamościu. Dało się ustalić, kto był 
właścicielem tych śmieci.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał Burmistrza, kiedy przestanie gnębić szkołę  
w Pietrzykowie? Burmistrz traktuje tę szkołę jak macocha.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o rozwinięcie wypowiedzi, bo nie 
wiadomo, o co chodzi.  
Przecież na dzisiejszej sesji Rada podjęła uchwałę o wynajęciu Stowarzyszeniu  
w Pietrzykowie poddasza znajdującego się w budynku, w którym znajduje się szkoła.  
Halina Polińska, mieszkanka sołectwa Kruszyny  
Podziękowała Burmistrzowi i radnym za to, że świetlica w Kruszynach została wyposażona w 
stół do tenisa stołowego.  
Ponadto zgłosiła, że: 
- na drodze znajdują się dwa takie same znaki drogowe, 
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- na świetlicy jest powieszona tablica informująca o wybudowaniu wodociągu ze środków 
unijnych i napis jest wykonany pisakiem.  
Zapytała, czy na zebraniu sprawozdawczym sołtys musi przedstawić mieszkańcom, na co 
zostały wydatkowane pieniądze, czy tylko do urzędu? 
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że faktury muszą być w Urzędzie.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska dodała, że należy działać dla dobra ogółu, 
wspólnie i o wydatkach należy informować mieszkańców.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gmina otrzymała standardową tablicę od 
Urzędu Marszałkowskiego bez wpisu o rodzaj inwestycji. Rodzaju wykonanej inwestycji 
należało uzupełnić. Budowany był wodociąg, a nie świetlica, na której wisi tablica. Napis 
wykonany pisakiem nie jest właściwy.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz przypomniał, że w sprawozdaniu informował o 
uczestnictwie w zebraniu wiejskim w Kruszynach.  
Ponadto dodał, że na drugi dzień po zebraniu pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
wykonali rowki odwadniające wzdłuż całej drogi od Kruszyn do Rudy Komorskiej. To 
wpłynęło na osuszenie drogi. Ale mieszkańcy sołectwa tego wcześniej nie wykonali.  
 
Ad. 19.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad.20.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -11, w głosowaniu nie brało udziału 3 radnych –  
p. Podlewski,  p. Ławniczak i p. Pyrzyk).  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 40 zamknęła XX sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


