
 

Protokół Nr XXIX/2014 

sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 7 maja 2014 roku 
 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXIX 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 2013 r.: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2013 r., 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2013 r.,   

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013 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 2013 r., 

- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  
II 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2014 – 2025.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane na budynku 

Kościoła Pofranciszkańskiego i Zespołu Poklasztornego w Pyzdrach ul. Kaliska 25.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego we Wrąbczynkowskich 

Holendrach.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Lisewo.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych nr 118/6, 1118/9, 

1122/2cz., 1122/3 cz., 1130, 1128, 1120/1, 1122/1cz, 1126, położonych w Pyzdrach  

w drodze przetargu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 536 położonej w Pyzdrach  

w prawo własności nieruchomości mieszkaniowej.  
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości nr 405/21 położonej w Pyzdrach.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013–2020”.  

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. 

 

Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia słabo ocenił pracę firmy Iglespol 

odbierającej odpady komunalne od mieszkańców z gminy Pyzdry.  

Zdarzało się, że pojemniki były wystawione, a śmieci nie były odebrane.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że przypadki nieodebrania śmieci zdarzały 

się, chociaż rzadko. Temat został zgłoszony kierownictwu Firmy.  

Od czerwca ma być zamontowana kamera na samochodzie odbierającym śmieci. Wtedy będzie 

można sprawdzić, czy pracownicy firmy Iglespol zapomnieli odebrali śmieci, czy nie odebrali 

śmieci, ponieważ pojemnik nie był wystawiony.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego poinformował, że występowały problemy  

z odbiorem śmieci od niektórych mieszkańców, jednak temat jest już załatwiony. Czasem 

występowała trudność z dojazdem do posesji z uwagi np. na zły stan drogi. W takich 

przypadkach dokonano zmiany trasy, bo np. pustym samochodem jest łatwiej dojechać.  

Dodał, że wszelkie uwagi mieszkańców były i są na bieżąco załatwiane.  

 
Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 5.  

Grzegorz Ławniczak, radny poinformował, że z otrzymanej odpowiedzi na zgłoszony 

wniosek wynika, że odpowiedź otrzymał wcześniej (18 marca) niż złożył wniosek (27 marca).  

A zgłosił potrzebę połatania dziur w nawierzchni dróg i nadal ten wniosek podtrzymuje, bo nie 

zostały naprawione .  

Kazimierz Szablewski, radny zgłosił wniosek do zarządcy dróg powiatowych.  

Jesienią ubr. było zapewnienie od zarządcy dróg powiatowych, że zostaną wycięte krzewy 

wzdłuż drogi Ruda Komorska – Lisewo – Ciemierów. Do dnia dzisiejszego tego nie 

wykonano.  

Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia zaproponował, aby śmieci były odbierane za 

każdym razem o tej samej godzinie.  

Dodał, że przedostatnio z Zapowiedni nie odebrano śmieci od trzech mieszkańców w 

wyznaczony dzień. Odebrano dopiero w dniu następnym. 

 Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedział, że firma ma ustalony 

terminarz odbioru śmieci – są wyznaczone konkretne dni odbioru i tego firma przestrzega. 

Zdarzają się przypadku nieodebrania śmieci w wyznaczonym dniu np. w przypadku awarii 

samochodu, czego oczywiście nie idzie przewidzieć.  

 

Ad. 6.  

a)  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pyzdry 

za 2013 rok.  
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Poinformowała, że w 2013 roku dochody zostały wykonane w kwocie 21.197.335,08 zł,  

tj. w 97,44% zakładanego planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 20.257.908,45 zł,  

tj. w 98,51% zakładanego planu, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 939.426,63 zł,  

tj. w 78,94% zakładanego planu. Wydatki w 2013 roku wykonano w kwocie 18.940.671,61 zł, 

tj. w 92,98% zakładanego planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.407.702,82 zł, tj.  

w 92,98% zakładanego planu, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 532.968,79 zł,  

tj. w 93,01% zakładanego planu. Wydatki majątkowe dotyczyły: przebudowy drogi przy ulicy 

Flisa i ulicy Sportowej w m. Pyzdry, przebudowy drogi gminnej w m. Kolonia Janowska, 

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry przy ulicy Bolesława 

Pobożnego, zakupu sprzętu komputerowego, w tym: stacji roboczych 5 szt., licencji 

dostępowych CAL, Router UTM, budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Ksawerów, 

przebudowy chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo, budowy placu zabaw w Dłusku, 

Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach, budowy latarni ulicznych przy 

ulicy Tuwima w Pyzdrach, ponadto w ramach wydatków majątkowych w 2013 roku 

przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - 

Kanalizacyjnych w Pyzdrach na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa i 

przekazano wpłaty dla miasta Gniezna na dofinansowanie budowy systemu unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i przekazano wpłatę na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na zakup sprzętu – Tester ODO. Oprócz 

wydatków majątkowych zrealizowano wydatki bieżące związane z zakupem usług 

remontowych w kwocie 391.244,14 zł. W 2013 roku wyremontowano świetlicę wiejską w 

Ciemierowie, naprawiono dach i wymieniono okna wraz z parapetami  

w pałacu w m. Rataje, przeprowadzono remonty garaży Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Pyzdrach i w Pietrzykowie, dokonano remontu w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach: 

salę ślubów zaadoptowano na biuro księgowości, zmodernizowano biura podatkowe, kasowe  

i biuro skarbnika. Przebudowana została droga przy ulicy Kościuszki, Sienkiewicza oraz droga 

gminna w m. Modlica.   

W 2013 roku zaciągnięto w kwocie 99.996,77 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowanych budowy placów zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich 

Holendrach i Kruszynach oraz na remont świetlicy wiejskiej w m. Ciemierów. W 2013r. 

spłacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 1.484.260,49 zł.  

Na koniec 2013 roku wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 2.256.663,47 zł. 

 W 2013 roku realizowano budżet w oparciu o wypracowane dochody własne bądź pozyskane 

zewnętrzne środki finansowe bez potrzeby zaciągania kredytów.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

b) 

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0954/8/7/2014/Ko Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1.04.2014 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o 

stanie mienia i objaśnieniami Gminy i Miasta Pyzdry za 2013 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 16/2014 z 

dnia 7.04.2014 r., który stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radni nie zgłosili pytań do odczytanego protokołu.  
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d)  

Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji  

w sprawie absolutorium – uchwałę nr 1/2014 z dnia 7.04.2014 r. Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Pyzdrach o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdry z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Radni nie mieli pytań do odczytanej uchwały.  

 

e)  

Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę nr SO-

0955/3/7/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia  

11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania 

budżetu za 2013 r.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

f)  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska ogłosiła dyskusję nad udzieleniem 

absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.  

 

Radni nie zabrali głosu.  

 

g)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2013 r.   

 

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 XXIX/241/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2013r.. 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 – 11 głosami „za” przy 3 „przeciw” i 1 

„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXIX/242/2014 w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przerwa w obradach, która trwała od godz. 15
00 

 do 15 
15 

 

 

Ad.7.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

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

XXIX/243/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry 

na lata 2014 – 2025. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.8.  

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

i Miasta Pyzdry 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 

XXIX/244/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2014 rok. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.9.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na 

roboty budowlane na budynku Kościoła Pofranciszkańskiego i Zespołu Poklasztornego  

w Pyzdrach ul. Kaliska 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 

XXIX/245/2014w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane na budynku Kościoła 

Pofranciszkańskiego i Zespołu Poklasztornego w Pyzdrach ul. Kaliska 25.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu 

przedszkolnego we Wrąbczynkowskich Holendrach.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się” 

podjęła uchwałę Nr XXIX/246/2014 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego we 

Wrąbczynkowskich Holendrach.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 11.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. 

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 

XXIX/247/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Lisewo. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 



 6 

 

Ad.12.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości rolnych nr 118/6, 1118/9, 1122/2cz., 1122/3 cz., 1130, 1128, 1120/1, 1122/1cz, 

1126, położonych w Pyzdrach w drodze przetargu.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, 1 radny nie wziął udziału  

w głosowaniu podjęła uchwałę Nr XXIX/248/2014 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat 

nieruchomości rolnych nr 118/6, 1118/9, 1122/2cz., 1122/3 cz., 1130, 1128, 1120/1, 1122/1cz, 

1126, położonych w Pyzdrach w drodze przetargu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 

536 położonej w Pyzdrach w prawo własności nieruchomości mieszkaniowej.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” przy 3 „przeciw” i 1 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr XXIX/249/2014 w sprawie wyrażenie zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 

536 położonej w Pyzdrach w prawo własności nieruchomości mieszkaniowej.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości nr 405/21 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 

XXIX/250/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości nr 405/21 położonej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.15.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do 

Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020”.  

 

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 

XXIX/251/2014 w zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–

2020”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji 

budżetu za 2013 rok. Budżet był bardzo trudny. Jego realizacja wymagała dużo uwagi, 
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koncentracji i zaangażowania wielu osób. Były poczynione duże oszczędności.  

W szczególności podziękował przede wszystkim p. skarbnik, za trzymanie budżetu w ryzach, 

p. sekretarzowi, wszystkim, którzy w realizacji budżetu uczestniczyli i radnym, którzy 

glosowali za udzieleniem absolutorium.  

 

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, nieobecny – 1 radny).  

 

Ad. 19.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 
00 

zamknęła XXIX sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  

 

 


