
Protokół Nr XXVII/2013 

sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 12 grudnia 2013 roku 
 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXVII 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.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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta na 

lata 2013 – 2025. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2013 rok.  

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Pyzdry na lata 2014 – 2025.  

a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,  

c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r:  

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) dyskusja nad projektem budżetu.  

f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/91 Rady Gminy i Miasta  

w Pyzdrach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ulg w podatkach należnych na rzecz gminy  

i miasta.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta  

       Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 646/4 położonej  

w m. Dolne Grądy.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości nr 397 położonej  

w Pyzdrach.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  

15.Zatwierdzenie planu pracy:  

a) Rady Miejskiej,  

b) Komisji Budżetowo - Finansowej, 

c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego,  
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d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty 

Kultury, Sportu i Rekreacji.  

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17 .Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

19. Zakończenie sesji. 

 

Ad. 3 

Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu. 

W trakcie sprawozdania podziękował  p. Andrzejowi Kruszczykowi, który z płonącego domu 

wyniósł 3,5 letniego chłopca  

„Poruszony wiadomością o niecodziennym męstwie i odwadze, którymi wykazał się Pan 

podczas akcji ratowniczo – gaśniczej w dniu 4 grudnia 2013 r. we Wrąbczynku, ratując 3,5-

letniego chłopca, pragnę z całego serca podziękować za ogromne poświęcenie w ratowaniu 

życia ludzkiego. Błyskawiczna interwencja w tak dramatycznych chwilach, pozwoliła uratować 

życie dziecka i zapobiec ogromnej tragedii. 

 Swoją postawą i profesjonalizmem w prowadzeniu akcji ratunkowej zasłużył Pan na 

szacunek i wdzięczność, nie tylko ze strony uratowanego dziecka i jego najbliższych, ale i całego 

społeczeństwa. Dzięki takim osobom jak Pan ,możemy czuć się bezpiecznie w naszej gminie”. 

 Proszę przyjąć serdeczne gratulacje, wyrazy najwyższego szacunku oraz życzenia 

powodzenia w życiu osobistym i wielu sukcesów zawodowych” 

 

Podziękowania skierował także do p. Tomasza Gauzy i Eugeniusz Kierzka, którzy pierwsi 

rozpoczęli akcję gaszenia pożaru:   

 

 „W imieniu całej społeczności lokalnej składam podziękowanie i wyrazy uznania za 

bohaterską postawę, jaką wykazał się Pan podczas akcji ratowniczo – gaśniczej w dniu 4 

grudnia 2013 r. we Wrąbczynku. 

 Dzięki determinacji w działaniu, zdecydowaniu i odwadze dał Pan świadectwo wierności 

zasadzie stanowiącej fundament strażackiej służby – ratować zagrożone życie ludzkie, nawet 

z narażeniem własnego.  

 Proszę przyjąć serdeczne gratulacje, wyrazy najwyższego szacunku oraz życzenia 

powodzenia w życiu osobistym i wielu sukcesów zawodowych”. 

 
Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia zapytał Przewodniczącą Rady, która 

uczestniczyła w sesji Rady Powiatu, czy na sesji była mowa na temat nowej nawierzchni drogi 

Zapowiednia – Wrąbczynek?  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odpowiedziała, że na temat tej drogi nic nie było 

mówione. Na sesji Powiatu poruszono temat dotyczący budowy szpitala,   

utrzymania dróg, bo teraz tymi sprawami zajmuje się w zastępstwie  p. Kubczak Jolanta, zostały 

podjęte uchwały dotyczące zmian w budżecie, współpracy z organizacji pozarządowymi.   

 

Ad. 5.  

Tomasz Gauza, sołtys sołectwa Wrąbczynek w imieniu pogorzelców podziękował władzom 

gminy, Burmistrzowi i Sekretarzowi za szybką pomoc udzieloną poszkodowanym w wyniku 

pożaru. Także radnym i innym osobom, którzy pamiętając o poszkodowanej rodzinie udzielają  

jej jakiejkolwiek pomocy. 
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Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że radni powiatowi na sesji dnia 27 grudnia br. 

podejmą decyzję o przeznaczeniu 10.000 zł dla poszkodowanych z Wrąbczynka.  

  

Ad.6.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2025. 

 

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 XXVII/223/2013 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013 – 2025. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  

i Miasta Pyzdry na 2003 rok.   

Ponadto poprosiła o wprowadzenie do budżetu, o czym była mowa na posiedzeniach Komisji 

kwoty 34.536 zł z tytułu subwencji oświatowej, która wpłynęła do gminy. Subwencja ta po 

stronie dochodów będzie wprowadzona w dziale 758 rozdz. 75801 § 2910, a po stronie 

wydatków dziale 801 rozdział 80101 § 4210 w kwocie  26.536 zł i w rozdziale 80110 § 4210  

w kwocie 8.000 ,- zł.  

Także zmianie ulegnie załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, a załącznik nr 5 do zmian  

w budżecie. Chodzi o dokonanie zmian na wydzielonym rachunku dochodów utworzonym przy 

Publicznym Gimnazjum. Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 rozdział, 80110 § 0750  

w kwocie 3.000 zł i § 0830 w kwocie 12.000 zł  

 

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 XXVII/224/2013 

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 8.  

a)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014 – 2025.  

b)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0957/1/7/KO/2013 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwala stanowi załącznik do 

protokołu.  

c)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Alicja Płoszewska, radca prawna poinformowała, że w zapisie § 5 projektu uchwały powinno 

być – uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” przyjęła poprawki do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014 – 2025, które wynikają z opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej i z wcześniej podjętej w sprawie zmian w budżecie w2013r 

 

d)  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXVII/225/2013 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 

2014 – 2025. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

a)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  

i Miasta Pyzdry na 2014r: 

b)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

c) 

Przewodnicząca Komisji ds. budżetu, Hanna Skrzydlewska odczytała zbiorczą opinię  

w sprawie projektu budżetu. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

d)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/1/7/KO/2013 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok Uchwala stanowi załącznik do protokołu.  

e)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska otworzyła dyskusję na temat budżetu na 2014 r. 

Głos zabrał Mieczysław Podlewski, radny, który złożył dwa wnioski formalne:  

1) wprowadzenie do projektu budżetu na 2014 r. dodatkowo budowy drogi w m. Walga,  

2) wprowadzenie do projektu budżetu na 2014 r. dodatkowo budowy drogi w m. Łupice.  

Dodał, że w Łupicach znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, do którego powinien być 

dobry dojazd.  

Grzegorz Ławniczak, radny zgłosił wniosek formalny o zabezpieczenie w budżecie środków 

na dokończenie drogi we wsi Pietrzyków – Kolonia.  

Alicja Płoszewska, radca prawna poinformowała, że zgłoszone wnioski nie są wnioskami 

formalnymi, ponieważ nie dotyczą procedury. Wniosek formalny to np. wniesienie o przerwę.  

Wnioski zgłoszone są merytoryczne, ponieważ dotyczą zmiany zapisu uchwały budżetowej.  

Poprawki wnoszone przez radnych muszą wskazywać źródło finansowania. Nie mogą być 

źródłem zwiększania wydatków.  

Mieczysław Podlewski, radny dodał, że przy dobrej gospodarności na jedną drogę wystarczy 

zwolnić 5 nygusów, na kolejną pięciu. Można powiedzieć, że są pasożytami budżetu.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska stwierdziła, że w budżecie w żadnym rozdziale 

nie ma wskazania pt. pasożyty.  

 

Następnie przystąpiła do przegłosowania autopoprawek zaproponowanych przez Burmistrza,  

które są ściśle związane z sugestiami zawartymi w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Powyższe zmiany Komisje zaakceptowały, a ponadto wskazały, że w przypadku wystąpienia 

oszczędności po przetargach w pierwszej kolejności wykonać przepust na drodze w m. Walga, 

sieć wodociągową na ul. Wymysłowskiej i a także wyrównać nawierzchnię drogi przy ul. 

Wrocławskiej   

”Za” w/w poprawkami głosowało 12 radnych, „przeciw” - 3.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy 3 „przeciw” podjęła uchwałę Nr 

XXVII/226/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok wraz  

z przegłosowanymi poprawkami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

X/62/91 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ulg w podatkach 

należnych na rzecz gminy i miasta.  

 

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 XXVII/227/2013 

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/91 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 20 marca 

1991 r. w sprawie ulg w podatkach należnych na rzecz gminy i miasta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. 

 

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 XXVII/228/2013 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 

pozarządowymi na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej nr 646/4 położonej w m. Dolne Grądy.  

 

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 XXVII/229/2013 

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 646/4 położonej w m. Dolne Grądy. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części 

nieruchomości nr 397 położonej w Pyzdrach.  

 

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 XXVII/230/2013 

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości nr 397 położonej w Pyzdrach. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 14 

Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały  

w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

 

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 XXVII/230/2013 

w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Rada Miejska zatwierdziła plany pracy na rok 2014 :  

 

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.  

 

Za zatwierdzeniem w/w planów głosowało 12 radnych, 3 radny nie brało udziału  

w głosowaniu.  

 

Ad. 16.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przekazała życzenia świąteczne od starosty  

i przewodniczącego Rady Powiatu, uczniów i nauczycieli SP Lisewo oraz zaproszenie dyrekcji 

szkoły w Pietrzykowie.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz zaprosił sołtysów na spotkanie dnia 18 grudnia 2013 r. na 

godzinę 10.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, gdzie najpierw woda przeciska się przez 

wał w Łupicach, czy w Rudzie Komorskiej? 

Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że przesiąki są wzdłuż wału na ławie od Rudy 

Komorskiej za Modlicę.  

Marzena Bergier, sołtys sołectwa Kruszyny podziękowała Radzie za pozytywne decyzje 

dotyczące budowy drogi w m. Kruszyny. Zapewniła, że mieszkańcy wykonają meliorację.  

Halina Polińska, mieszkanka Kruszyn – w imieniu Rady Sołeckiej sołectwa Kruszyny 

podziękowała radnym za głosowanie nad budżetem gminy i miasta na 2014 r. Dodała, że chociaż 

trzech radnych wcześniej wypowiadało się za potrzebą budowy drogi w Kruszynach, to podczas 

głosowania mieszkańców Kruszyn „olali” (w sprawie budżetu głosowali przeciw).   

Pomimo to, życzyła zdrowych, pogodnych świąt i szczęśliwego nowego roku  

Henryk Pyrzyk, radny oburzył się na słowa wypowiedzianymi przez p. Polińską. Faktycznie 

trzech radnych głosowało przeciwko budżetowi, ale to nie znaczy, że byli przeciwko budowie 

drogi w Kruszynach. Wręcz przeciwnie wnioskowali o budowę kolejnych dróg.  

Andrzej Jnkowski, sołtys sołectwa Zamość zaproponował, aby wszystkie sołectwa zaopatrzyć 

w węże strażackie, aby w razie pożaru można było szybko podjąć działania gaśnicze.  

Mieczysław Podlewski, radny zwrócił się do mieszkańców wsi Kruszyny, że nie głosował za 

budżetem, ale nie był przeciwny budowie drogi.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk poruszył temat dotyczący utrudnionego przejazdu ul. 

Niepodległości, szczególnie, gdy w lokalu TIP TOP są uroczystości okolicznościowe  

i samochody zaparkowane są po jednej stronie wzdłuż całej ulicy.  
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Ponadto poruszył temat dbałości o utwardzone drogi. Szczególnie nawierzchnie dróg gminnych 

powinny być porządkowana, np. gdy rolnik wyjeżdżając z pola wywozi błoto na drogę, powinien 

je zgarnąć z drogi. 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przypomniała, że do tego tematu utrudnionego 

przejazdu ulicą Niepodległości podchodzono już nie raz i z różnym skutkiem, bo nie było 

jedności, co do proponowanych rozwiązań.  

Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że policja dobrze działa, bo jeszcze nie zdążył 

wyjechać na pole, a policja już zainterweniowała.  

Ponadto zapytał Burmistrza, ilu dzisiaj jest zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miejskim, 

bo za burmistrza Kowalskiego było 19 pracowników.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że ok. 30. 

 

Radni i sołtysi zebrali 1.030 zł dla pogorzelców z Wrąbczynka.  

 

Ad. 17.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 18.  

Protokół sesji został przyjęty („za” -12, w głosowaniu nie brało udziału 3 radnych  

p. Podlewski,  p. Pyrzyk, p. Ławniczak).  

 

Ad. 19.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji, życzyła zdrowych i wesołych świąt i o godz. 16 
15 

zamknęła XXVII 

sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  


