
Protokół Nr XXV/2013 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 września 2013 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XXV 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.  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja przedstawicieli Polskiej Grupy Biogazowej w sprawie budowy 

elektrociepłowni na terenie Gminy Pyzdry.  
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  
6. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy 

zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy ulicy 
Kaliskiej 25. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Lisewo.  

10. Informacja przewodniczącej Rady o oświadczeniach majątkowych.  
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
14. Zakończenie sesji.  

 
Ad. 3.  
Patryk Stasiak, przedstawiciel Polskiej Grupy Biogazowej w Warszawie  
Firma zajmuje się inwestycjami odnawialnych źródeł energii. Polska Grupa Biogazowi jest to 
jedna ze spółek, która zajmuje się elektrociepłowniami na biogaz.  
Jest też właścicielem spółek, które zajmują się produkcją energii wiatrowych.  
Działalność elektrociepłowni na biogaz, rolniczej opiera się głównie na działalności rolniczej.  
Gmina Pyzdry jest gminą rolniczą, zatem wydawać się może, że jest to dobre miejsce na 
zlokalizowanie omawianej inwestycji.  
Kilkuletnie doświadczenie pokazuje, jak trudno jest wskazać dobrą lokalizację inwestycji, by 
była ona akceptowana przez mieszkańców w gminie, spełniała wymagane wymogi prawne  
 pozwala pozyskać pozytywną decyzję energetyki w zakresie odbioru wyprodukowanej 
energii.  
Uruchamianie takich inwestycji w Polsce jest bardzo trudne z uwagi na brak uwarunkowań 
prawnych.  
Przygotowanych jest 16 lokalizacji pod budowę elektrociepłowni, ale akceptacji wciąż nie ma 
i jest przesuwana w czasie.  
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Spółka jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z rolnikami zajmującymi się uprawą 
roślin i hodowlą zwierząt. Spółka ze swej strony oferuje długoletnie – 10 letnie umowy 
kontraktacyjne na uprawy – kukurydzy, żyta, traw z przeznaczeniem na kiszonki.  
Oprócz tego surowcem może być obornik, gnojowica.  
Firma na własny koszt kosi np. łąki i zabiera trawę, a rolnik może otrzymać pozostałości po 
fermentacji w takiej samej ilości, w jakiej dostarczył surowiec.  
Warunki kontraktacji są negocjowane indywidualnie z rolnikiem.  
Rolnik mający podpisaną umowę kontraktacyjną z firmą nie traci dopłat unijnych.  
Aby zabezpieczyć proces technologiczny firma potrzebuje surowca z około 400 ha  
Firma przygotowuje cały projekt inwestycji od samego początku tj. od pierwszych rozmów  
z przedstawicielami gminy, mieszkańcami, rolnikami, wyboru lokalizacji, przygotowania 
projektu inwestycji z prawomocnym pozwoleniem na budowę, aż po użytkowanie instalacji.  
Największą uciążliwością w prowadzonych działaniach jest aspekt przyłączenia 
energetycznego do sieci jako źródła wytwórczego.  
Dopiero po przygotowaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę można występować do 
organu energetycznego. Często jest tak, że energetyka na wskazaną lokalizację wydaje 
negatywną opinię. Wtedy trzeba działania związane z nową lokalizacją rozpoczynać od  nowa, 
które znów będą trwa od 1,5 – 2 lat. Prościej byłoby najpierw mieć pozytywną decyzję 
energetyki i dopiero prowadzić dalsze działania. Ale niestety trzeba działać w ramach 
istniejących uwarunkować prawnych.  
Cały proces technologiczny produkcji biogazu przebiega w środowisku beztlenowym. 
Wszystkie zbiorniki są przykryte hermetycznie, szczelnie Ze zbiorników, w których 
prowadzona jest fermentacja nie wydostają się żadne brzydkie zapachy. To, co może być 
odczuwalne, to teren magazynowania substratu – trawy, kukurydzy.  
W celu przyspieszenia realizacji inwestycji - elektrociepłowni na biogaz rolniczy, która 
wykorzystuje surowiec rolniczy o mocy do 05 megawata – wyeliminowano z rozporządzenia 
wymóg mówiący o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
Następnie przedstawione zostały urządzenia omawianej elektrociepłowni.  
 
Andrzej Łyskwa, radny zapytał, czy Firma ma już upatrzoną lokalizację?  
Patryk Stasiak, przedstawiciel Polskiej Grupy Biogazowej w Warszawie  
Założenie Firmy jest takie, że w pierwszej kolejności należy spotkać się z przedstawicielami 
gminy i przedstawić swoje zamierzenia. Dopiero w dalszej kolejności jest wybranie z pośród 
kilku ostatecznej lokalizacji inwestycji, która spełniałaby względu dokumentacyjne i względy 
praktyczne typu transport, zgoda mieszkańców.  
Na tym etapie Firma nie ma jeszcze żadnej propozycji lokalizacji.  
Marek Wardeński, radny stwierdził, że Firma najpierw zaczyna od rozmów w terenie, a czy 
nie powinna najpierw sprawdzić czy będzie miała zgodę z energetyki na odbiór energii.  
Patryk Stasiak, przedstawiciel Polskiej Grupy Biogazowej w Warszawie  
Aby poznać zdanie energetyki należy najpierw złożyć pisemny wniosek wraz z załącznikiem 
czyli pozwoleniem na budowę. A aby otrzymać pozwolenie na budowę trzeba najpierw zebrać 
wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytała, jak się przełoży odbiór energii na 
osoby nie związane z rolnictwem? 
Patryk Stasiak, przedstawiciel Polskiej Grupy Biogazowej w Warszawie  
Firma jest zobowiązana wyprodukowaną energię oddać do sieci.  
Ale elektrociepłownia wytwarza dwa źródła ciepła: energię elektryczną i dużo energii 
cieplnej, którą można by wykorzystana do ogrzania budynków prywatnych, czy użyteczności 
publicznej.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że na budowę elektrociepłowni potrzebna jest także 
zgoda mieszkańców, aby nie było protestów.  
  
Ad. 4 
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Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad. 5.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Marek Wardeński, wiceprzewodniczący Rady poinformował, że 8 września br. odbyły się 
miejsko – gminne zawody strażackie, na których pierwsze miejsce zdobyła drużyna I z 
Lisewa, drugie miejsce drużyna II z Lisewa, a trzecie miejsce drużyna z Wrąbczynka. A 
drużyna dziewczyn z Pyzdr zdobyła pierwsze miejsce.  
A 22 września 2013 r. odbyły się powiatowe zawody strażackie.  
W kategorii seniorów pierwsze miejsce zajęła drużyna I z Lisewa, trzecie miejsce drużyna II z 
Lisewa, a drużyna dziewcząt z Pyzdr pierwsze miejsce.  
W roku 2014 strażacy z gminy Pyzdry będą reprezentować powiat wrzesiński na zawodach 
wojewódzkich w Olsztynie.  
 
Ad. 6.  
Marek Wardeński, radny podziękował przewodniczącemu Zarządu Miasta – Osiedla za 
wykonanie nowych ławek do parku przy Placu Sikorskiego.  
Grzegorz Ławniczak, radny – chodzi o połatanie dziur w drogach po zimie, a przed zima.  
Marek Kami ński, radny wnioskował o wystąpienie z pismem do Zarządu Powiatu 
Wrzesińskiego o zasypanie zaniżenia w drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Kolonii 
Janowskiej, zaraz po zjeździe z drogi wojewódzkiej. Tam jest największe zaniżenie i po 
opadach deszczu tworzy się duża kałuża.  
Krzysztof Paszak, radny o przedłużenie chodnika w stronę przystanku w Tarnowej, który 
znajduje się przy drodze powiatowej.  
Ryszard Urbaniak, sołtys sołectwa Ruda Komorska zgłosił, że nie ma odpływu od kratki 
ściekowej, która zbiera wodę z mostu w Rudzie Komorskiej. Sama kratka jest drożna, ale 
odpływ jest nie drożny.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Warlga  
Zapytał, czy jego dotychczasowe wnioski dotyczące dokończenia budowy drogi we wsi Walga 
będą rozpatrywane, czy musi złożyć wniosek ponownie.  
Należy złożyć ponownie.  
Andrzej Łyskawa, sołtys sołectwa Rataje odczytał postulaty mieszkańców wsi Rataje, jaki 
został złożony na zebraniu wiejskim w dniu 27 września 2013 r.  
„ 1) Protest przeciwko obżarstwu przez VIP-ów podczas dożynek gminnych. Ma to wpływ na 
atmosferę święta plonów i nie ma nic wspólnego z dobrym, sprawiedliwym podziałem 
dożynkowego chleba.  
2. Obniżenie opłaty za śmieci”.  
 Roman Ejchorszt, pracownik urzędu poinformował, że opłata może być zmieniona dopiero 
po wygaśnięciu umowy na odbieranie śmieci, czyli po roku. Wcześniej nie, ponieważ nie 
można zmienić warunków umowy z firmą odbierająca śmieci.  
Andrzej Łyskawa, sołtys sołectwa Rataje zapytał, dlaczego na pokwitowaniach za śmieci 
jest napisane, że jest to opłata za śmieci komunalne, a gdzie jest opłata za wywóz tych śmieci?  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odpowiedział, że mieszkańcy płacą za oddawane 
śmieci, a gmina płaci firmie odbierającej śmieci za ich odbieranie, w tym także za transport.  
Grzegorz Ławniczak, radny poinformował, że zdaniem mieszkańców wywóz śmieci z 
terenu wiejskiego powinien odbywać się tylko raz w miesiącu, a opłata powinna być obniżona. 
Najczęściej mieszkańcy wystawiają kosze tylko raz w miesiącu, bo przy segregacji szkła i 
plastiku odpadów pozostałych jest mało.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że regulamin dotyczący odbierania 
odpadów zatwierdzali radni i było ustalone, że wywóz będzie odbywał się dwa razy w 
miesiącu.  
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Po pewnym okresie czasu realizacji przez gminę ustawy śmieciowej można do tematu 
częstotliwości wywozu, czy wysokości opłaty powrócić.  
 
Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXV/204/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2013 rok. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na 
roboty budowlane przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach 
przy ulicy Kaliskiej 25. 
 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXV/205/2013 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytkowym kościele 
pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy ulicy Kaliskiej 25. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
miejscowości Lisewo. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXV/206/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Lisewo. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przedstawiła informację o złożonych przez 
radnych oświadczeniach majątkowych. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 11.  
Mieczysława Czerwińska, mieszkanka Pyzdr 
Zwróciła się z wnioskiem o utwardzenie drogi przy ul. Wrocławskiej – prowadzącej od drogi 
powiatowej za piekarnię. W czasie i po deszczu droga jest nie przejezdna – do posesji 
wnioskodawczyni nie może dojechać karetka pogotowia, czy inne służby. Sama też nie może 
dojechać samochodem do swojej posesji, samochód pozostawia u sąsiadów, a sama dochodzi  
w kaloszach pieszo. A z tej drogo korzysta wiele osób.  
W powyższej sprawie zwracała się do władz gminy wielokrotnie. Ale do tej pory nie zrobiono 
nic. 
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Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że utwardzenie drogi powiatowej w kierunku 
Kolonii Janowskiej jest bardzo potrzebne, ale Powiat najwięcej inwestycji realizuje wokół 
Wrześni. Powiat tłumaczy, że  na inwestycje w gminach  nie ma pieniędzy.  
Potrzeb w zakresie naprawy czy budowy dróg na terenie gminy jest dużo. Dotyczą one 
zarówno dróg powiatowych jak i gminnych.  
Nawierzchnia drogi przy ul. Wrocławskiej pogorszyła się po wykonaniu kanalizacji. Gdy 
gmina dysponowała kamieniem, to droga była naprawiana. Najgorszy odcinek był 
naprawiony.  
Na utwardzenie tej drogi potrzebne są pieniądze, które musiałyby być zabezpieczone w 
budżecie gminy.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, czy z funduszu sołeckiego m. Pyzdry nie można 
naprawić tej drogi?  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przypomniała, że o rozdysponowaniu funduszu 
sołeckiego decydują mieszkańcy.  
 
Ad. 12.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad.13.  
Protokół sesji został przyjęty („za” - 11, „wstrzymał się” -1, w głosowaniu nie brało udziału 3 
radnych:  p. Podlewski,  p. Pyrzyk, p. Ławniczak).  
 
Ad. 20.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 30 zamknęła XXV sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodniczący obrad  
Alina Banaszak                                                      /-/Elżbieta Kłossowska  


