
Protokół Nr XXIII/2013 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 24 maja 2013 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XXIII sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 15 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.  
I 

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2012 r. 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2012r 
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za 2012 r,  
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,  
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,  
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 
Rewizyjnej,  
f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr, 
g) podjęcie uchwał w sprawie:  

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2012r 
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

II 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy. 
8. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pyzdry za rok 2012.  
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
12. Zakończenie sesji.  
 

Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie zmiany w porządku obrad tj. w punkcie 8 
ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Pyzdry przyjąć w formie uchwały.  
 
Porządek obrad sesji z zaproponowana zmiana został przyjęty jednogłośnie.  
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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.  
Marek Wardeński, radny:  

1) Należy powiadomić mieszkańców, w jakie pojemniki na odpady mają się zaopatrzyć?  
2) Zapytał radnych powiatowych, co z przebudową drogi powiatowej w Pyzdrach przy 

ul. Kościuszki? 
3) Wnioskował o wycięcie trawy wzdłuż ścieżki rowerowej Pyzdry – Borzykowo? 

Roman Ejchorszt, pracownik urzędu odpowiedział, że wszystkie pojemniki na odpady 
znajdujące się na rynku są standardowe i pasują do śmieciarek.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu dodał, że mieszkańcy mogą zakupić pojemniki od 
firmy ze Strzałkowa czy Gizałek, albo od firmy Iglespol - pojemnik 120 litrowy za 94 zł, a 
pojemnik 240 litrowy za 136 zł. Decyzja należy do mieszkańca. 
Andrzej Szablewski, radny powiatowy odpowiedział, że na realizację drogi przy ul. 
Kościuszki jest przeznaczona kwota 150.000 zł. Został ogłoszony przetarg na zakup 
materiału.  
Mieczysław Podlewski, radny zwrócił uwagę na brak poboczy przy nowo wybudowanej 
drodze do Rudy Komorskiej. Przy obecnym wzmożonym ruchu tych poboczy jest jeszcze 
mniej. 
Henryk Pyrzyk radny wniósł o wystosowanie monitu do Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich o wykonanie odwodnienia ul. Wrzesińskiej. Przy dużych opadach deszczu 
tworzy się jezioro, z jednej strony woda przelewa się przez ścieżkę rowerową, a z drugiej 
strony przez drogę i częściowo na posesję p. Kruszyńskiego.  
Albo niech zostanie postawiony znak drogowy – „uwaga jezioro”.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że konieczność wykoszenia trawy przy 
ścieżce rowerowej jest zgłoszona do kierownika Rejonu w Koninie p. Jaśkowiaka. Pobocza 
przy drogach wojewódzkich będą koszone dwa razy w roku. Pierwsze koszenie odbędzie się 
na początku czerwca. Niemniej jednak na początku czerwca gmina przypomni o wykoszeniu 
poboczy ścieżki rowerowej.  
Odnośnie odwodnienia ul. Wrzesińskiej jest tak, że z tą ulicą łączy się ul. Polna i gmina jest 
współudziałowcem w odwodnieniu drogi.  
Na powyższe odwodnienie jest dokumentacja. Odprowadzenie wody ma być poboczem drogi, 
przez działkę Zakładu Gospodarki Komunalnej i do cieku między Dłuskiem a Pyzdrami. 
Najpierw odwodnienie będzie wykonane za pomocą krytego rurociągu, później rowem 
odkrytym. Istniejące przepusty i rowy musiałyby być przeczyszczone, by przy ulewnym 
deszczu odpowiednio odbierały nadmiar wody.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska poinformował, że w Rudzie 
Komorskiej przy posesji p. Wawrzyniaka znajduje się duża dziura w drodze powiatowej.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga o wyrównanie zaniżenia drogi na Waldze. 
 
Ad. 6.  
a)  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pyzdry 
za 2012 r. 
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Dochody zostały wykonane w kwocie 20.153.636,94 zł, tj. 97,26 % zakładanego planu. 
Wydatki zostały wykonane w kwocie 19.486.906,84 zł, tj. 96,21 % zakładanego planu. 
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.661.987,58 zł, co stanowi 99.53 % 
planowanych wydatków majątkowych.  
W 2012 r. spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 1.525.677,89 zł. Na realizację zadań 
majątkowych zaciągnięto kredyt inwestycyjny w kwocie 1.387.098,24 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2012r. została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 
666.730,10 zł.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.  
 
b) 
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0954/3/7/2013/Ko Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28.03.2013 r. w sprawie 
wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją  
o stanie mienia i objaśnieniami Gminy i Miasta Pyzdry za 2012 rok.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
 
c)  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół nr 11/2013 z 
dnia 6.05.2013 r., który stanowi załącznik do protokołu.  
Radni nie zgłosili pytań do odczytanego protokołu.  
 
d)  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji 
w sprawie absolutorium – uchwałę nr 1/2013 z dnia 6.05.2013 r. Komisji Rewizyjnej  
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Pyzdrach o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Pyzdry z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.  
Radni nie mieli pytań do odczytanej uchwały.  
 
e)  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę nr SO-
0955/5/7/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
10 maja 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu 
za 2012 r.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
f)  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska ogłosiła dyskusję nad udzieleniem 
absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.  
 
Andrzej Łyskawa, radny zapytał czy wybudowana ścieżka rowerowa Pyzdry – Borzykowo 
wchodzi do majątku gminy, czy majątku zarządcy drogi?  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że obecnie ścieżka jest środkiem trwałym,  
majątkiem gminy . A po upływie 7 lat zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim 
zostanie przekazana do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  
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g)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2012 r.   
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr XXIII/189/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy i Miasta Pyzdry za 2012r.. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Pyzdr.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za” przy 3 „przeciw” i 2 
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXIII/190/2013 w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Krzysztof Strużyński, burmistrz podziękował wszystkim pracownikom, którzy 
uczestniczyli w konstruowaniu i realizacji budżetu. Powiedział, że dzięki doświadczeniu 
pewne działania można było realizować bez zaciągania kredytów.  
 
Przerwa w obradach, która trwała od godz. 1500  do 15 15  

Ad. 7.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 
przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego Dolne Grądy na rzecz 
najemcy. 
 
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 XXIII/191/2013 w sprawie udzielenia 90% bonifikaty przy sprzedaży 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego Dolne Grądy na rzecz najemcy. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8  

Bożena Kamyszek, kierownik Miejsko – Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 
odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Pyzdry za rok 2012.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 



 5

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 
XXIII/192/2013 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pyzdry za 
rok 2012. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Brak zapytań.  
 
Ad. 10.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad.11.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -12, „wstrzymał się” -1, w głosowaniu nie brało udziału 2 
radnych p. Podlewski, p. Ławniczak).  
 
Henryk Szymański, mieszkaniec Pyzdr poruszył jeszcze raz temat dotyczący odwodnienia 
drogi przy ul. Wrzesińskiej.  
 
Krzysztof Strużyński, burmistrz złożył życzenia z okazji Dnia Samorządowca.  
 
Ad. 12.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 30 zamknęła XXIII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 


