
Protokół Nr XXII/2013 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 kwietnia 2013 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XXII 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 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2013 – 2015. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej we 

Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola, punktów 
przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Pyzdry. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Pyzdry.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych  
w Pyzdrach.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyzdry.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 1 ust. 1 uchwały Nr XVII/145/2012 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych 
położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych 
niezabudowanych w drodze przetargowej.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry. 

17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
20. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi 
załącznik do protokołu. 
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, czy sieć światłowodowa obejmie całą gminę, czy tylko 
poszczególne tereny.  
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Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że zapewne docelowo obejmie całą gminę. 
Jednak najpierw będzie zakładany główny ciąg przy drodze 442. W tej chwili sieć 
światłowodowa jest dostępna bezprzewodowa, radiowa i podstawowe rzeczy można 
zabezpieczyć.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, dlaczego mieszkańcy musza sami zakupić kosze na 
śmieci, przecież do tej pory kosze dostarczała firma odbierająca odpady?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz przypomniał, że takie ustalenia były radnych i tak został 
rozpisany przetarg. Ustalenia mogłyby być inne, ale za wszystko trzeba zapłacić.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ponadto zwróciła się do radnych, że wszelkie sugestie i uwagi zgłaszane do protokołu z sesji 
dotyczące wypowiedzi poszczególnych radnych nie będą uwzględniane w sytuacji nakładania 
się głosów radnych. W trakcie obrad sesji radni powinni wypowiadać się po uzyskaniu zgody 
prowadzącego obrady. Przypomniała o zachowywaniu dyscypliny przy zabieraniu głosu i 
wypowiedziach innych.  
 
Ad. 5.  
Ewa Nowak, sołtys sołectwa Wrabczynkowskie Holendry zgłosiła, że stan nawierzchni 
drogi od drogi kaliskiej do Wrąbczynka jest bardzo zły. W nawierzchni są bardzo duże 
dziury.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że jest to droga powiatowa. A drogi 
powiatowe w ostatnim czasie wizytowali przedstawiciele Starostwa p. Karpińska i p. 
Szumigała, którzy zapewnili, że do 12 maja br. drogi powiatowe na terenie gminy Pyzdry o  
złej nawierzchni będą naprawione.  
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia poinformował, że duża dziura  
w nawierzchni drogi znajduje się także w Królewinach.  
Ponadto zgłosił, że woda z hydroforni Wrąbczynek co pewien okres czasu nie nadaje się do 
picia. Skoro mieszkańcy za pobieranie wody ponoszą opłaty to chcą mieć wodę dobrej 
jakości.  
W związku z tym zapytał, czy woda z ujęcia hydroforni Wrąbczynek jest dopuszczona do 
spożycia warunkowo, czy bezwarunkowo? 
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach odpowiedział, że woda z hydroforni we 
Wrąbczynku była w ubr. najlepszą wodą w całej gminie.  
Tydzień temu była kontrola niezależnej instytucji z Pszczyny i nie było zastrzeżeń.  
W 2013 r. hydrofornia we Wrąbczynku będzie kontrolowana tylko 2 razy, a pozostałe 4 razy.  
W dużym stopniu jakość wody zależy od złóż.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
i miasta Pyzdry na 2013 rok.  
 
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 
XXII/179/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2013 rok. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. 7  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015. 
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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 
XXII/180/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 
– 2015. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8  
Anna Bisiorek, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię 
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Pyzdrach. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 8 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 1 
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXII/181/2013 w sprawie przekształcenia 
Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię 
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9 
Anna Bisiorek, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pyzdry. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XXII/182/2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznego 
przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.10 
Anna Bisiorek, pracownik urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę 
Pyzdry. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 4 
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXII/183/2013 w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę 
Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska o godzinie 14 55 ogłosiła przerwę w obradach, 
która trwała do godziny 15 05. 
 
Ad.11 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
niezabudowanych położonych w Pyzdrach.  
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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 XXII/184/2013 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Pyzdrach.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.12 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 
przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy położonego w 
obrębie geodezyjnym Dolne Grądy. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Mieczysław Podlewski, radny złożył wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 90% . 
Przypomniał, że mieszkania w blokach komunalnych zostały sprzedane z zastosowaniem 90 % 
bonifikaty. Ponadto dodał, że dobry stan budynku jest tylko dzięki dbałości obecnych najemców.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przystąpiła do przegłosowania propozycji 
bonifikaty:  
 
„Za” bonifikat ą w wysokości 90% głosowało 5 radnych, przeciw 8, wstrzymał się - 1 
 
„Za” bonifikat ą w wysokości 85% głosowało 5 radnych, przeciw 5, wstrzymał się – 1, nie 
brało udziału w głosowaniu – 3 radnych,  
 
„Za” bonifikat ą w wysokości 80% głosowało 2 radnych, przeciw 11, nie brał udziału w 
glosowaniu – 1 radny. 
 
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk skierował słowa do radnych, że chyba nie znają 
omawianego budynku, nie wiedzą jaki był, a jaki jest teraz. To zasługa najemców, którzy w 
tym domu mieszkają wiele lat i o ten budynek bardzo dbają. 
Marianna Urbaniak, radna poinformowała, że także kupiła budynki z Państwowego 
Funduszu Ziemi i żadnej bonifikaty przy zakupie nie otrzymała. Gdy budynek dzierżawiła, to 
dbała jak o swój.  
 
W związku z tym, że nie ustalono wysokości bonifikaty powyższy temat zostanie ponownie 
rozpatrzony na następnej sesji.  
 
Ad.13 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyzdry 
 
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 się” podjęła 
uchwałę Nr XXII/185/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.14 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia § 1 ust. 1 
uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i 
Tarnowa.  
 
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 
XXII/186/2013 w sprawie uchylenia § 1 ust. 1 uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 8.11.2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych 
w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad.15 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnych niezabudowanych w drodze przetargowej.  
 
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 
XXII/187/2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych  
w drodze przetargowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.16 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia 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 
XXII/188/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu 
 
Ad. 17.  
Hanna Skrzydlewska, radna poruszyła temat dotyczący częstego wyłączania prądu w 
Pyzdrach. Należy w tej kwestii podjąć jakieś działania.  
Grzegorz Ławniczak, radny dodał, że gmina Pyzdry jest gminą biedną, leżącą na końcu i 
dlatego tak często prąd jest wyłączany.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska przypomniał, że w latach 80 - tych 
istniało tylko sołectwo Ruda Komorska, które posiadało wspólnotę gruntową. Później zostało 
podzielone na dwa sołectwa – Ruda Komorska i Zamość.  
Problem w tym, że za wspólnotę gruntową trzeba płacić podatek ok. 200 zł. Obecnie podatek 
płaci tylko sołectwo Ruda Komorska.  
Nie poruszyłby tego tematu, gdyby nie pewne zdarzenie na zebraniu w Rudzie Komorskiej, 
na którym p. Andrzej Jankowski wyszedł z oskarżeniem, że p. Ryszard Urbaniak podpisał 
umowę na budowę transformatora, za co miał skasować 500 zł. To jest nieprawda, żadnej 
umowy nie podpisał i żadnych pieniędzy nie brał. 
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W poruszonej sprawie chodzi o to, żeby wspólnotę gruntową rozłączyć na w/w sołectwa, by 
nikt do nikogo o nic nie miał pretensji.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  odpowiedział, że należałoby ustalić udziały 
poszczególnych osób w ramach danego sołectwa. Ale jest to sprawa, którą należy zgłosić do 
urzędu i wspólnie spróbować rozwiązać powyższy problem.  
Przypomniał, że nadzór nad wspólnotami ma Starostwo.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zgłosił, że podczas przerw na boisku szkolnym w 
Pyzdrach nie ma nauczyciela. Uczniowie robią co chcą, np. uczniowie korzystający z 
autobusu szkolnego oczekujący na odwozy sami przebywają na boisku siedząc na ławkach. 
Może nauczyciele są w szkole, ale na boisku ich nie ma.  
Także stwierdził, że przed wjazdem na boisko jest znak zakaz wjazdu, a i tak wszyscy na 
boisko szkolne wjeżdżają.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska odpowiedziała, że dzieci nie pozostawiane są 
bez opieki. Gdy zaczyna się przerwa, to nauczyciel dyżurujący wychodzi na boisko.  
Powyższy wniosek zostanie przekazany dyrekcji szkoły.  
 
Ad. 18.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad.19.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -10, ‘wstrzymał się” -1, w głosowaniu nie brało udziału 3 
radnych p. Podlewski,  p. Ławniczak i p. Pyrzyk).  
 
Ad. 20.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 40 zamknęła XXII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


