
Protokół Nr XXX/2014 

sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 
 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXX sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie  

w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 
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 wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego  

w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka  

w przedszkolach publicznych gminy Pyzdry. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne gminy Pyzdry.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 693/1 w m. Wrąbczynek.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 40/1 w m. Białobrzeg.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry, warunków i zasad 

korzystania z nich.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. 

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. 
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Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 5.  

Grzegorz Ławniczak, radny zgłosił potrzebę naprawy dróg Pietrzyków–Kolonia - 

Ksawerów – Borkowo, tj. o uzupełnienie wyrw w drogach. 

  

Mieczysław Podlewski, radny zgłosił następujące interpelacje: 

 ponowił potrzebę odprowadzenia wody z drogi gminnej w m. Lisewo na wysokości 

posesji p. Marka Klameckiego,  

 poprawić bezpieczeństwo wyjazdu (widoczność) w Rudzie Komorskiej z drogi 

podporządkowanej gminnej na drogę powiatową w stronę Pyzdr czy Komorza,  

 wyrównanie chodnika w Rudzie Komorskiej i wykoszenie poboczy wzdłuż drogi 

powiatowej od WTZ,  

 kiedy zostanie wybudowany chodnik w Rudzie Komorskiej, o którym była mowa  

w artykule Wiadomości Wrzesińskich. Miały być na ten chodnik zaplanowane już 

środki,   

 kiedy zostaną wyrównane pobocza wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Rudy 

Komorskiej,   

 na jakim etapie jest doprowadzenie wodociągu do mieszkańców Lisewa 

mieszkających za wałem.  

Kazimierz Szablewski, radny poinformował, że w czasie ulewnego deszczu na drodze 

gminnej w Lisewie przy posesji p. Klameckiego tworzy się duża kałuża. Dlatego należałoby 

ten odcinek drogi odwodnić montując rurę, która odprowadzi nadmiar wody.  

Henryk Pyrzyk, radny zgłosił, że na przystanku PKS w Pyzdrach nie ma tablicy  

z rozkładem jazdy autobusów.  

Ponownie wystąpił o wykonanie odwodnienia drogi przy ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach. W tej 

sprawie należy wystąpić z monitem do Wielkopolskiego Zarząd Dróg.  

 

Ad. 6.  

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

i Miasta Pyzdry na 2014 rok.  

 

Ponadto poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach wystąpił 

z prośbą o zmianę przeznaczenia środków finansowych w kwocie 29.000 zł zabezpieczonych 

w planie finansowym na położenie kostki polbrukowej przed szkołą na wymianę podłóg w 

klasach lekcyjnych szkoły podstawowej nr 5 i 6. Prace te prowadzone byłyby w okresie 

wakacji.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny wydał zalecenie wykonania nowej nawierzchni podłóg w w/w salach 

lekcyjnych.  

Następnie poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” 1 radny nieobecny podjęła 

uchwałę Nr XXX/252/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  
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Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie wyłączenia 

Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach 

  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” i 1 

nieobecnym podjęła uchwałę Nr XXX/253/2014 w sprawie wyłączenia Przedszkola 

Samorządowego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji 

Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Pyzdrach. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” 

i 1 nieobecnym podjęła uchwałę Nr XXX/254/2014 w sprawie likwidacji Przedszkola 

Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia czasu 

bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach publicznych gminy Pyzdry. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” 

i 1 nieobecnym podjęła uchwałę Nr XXX/255/2014 w sprawie określenia czasu bezpłatnego 

pobytu dziecka w przedszkolach publicznych gminy Pyzdry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia opłat 

za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” 

i 1 nieobecnym podjęła uchwałę Nr XXX/256/2014 w sprawie określenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 11.  
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Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” 

i 1 nieobecnym podjęła uchwałę Nr XXX/257/2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 

przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 693/1 w m. 

Wrąbczynek.  

 

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 „przeciw” 

i 1 nieobecnym podjęła uchwałę Nr XXX/258/2014 w sprawie udzielenia 90% bonifikaty 

przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 693/1 w 

m. Wrąbczynek.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 13.  

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 

przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 40/1 w m. 

Białobrzeg.  

 

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 „przeciw” 

i 1 nieobecnym podjęła uchwałę Nr XXX/259/2014 w sprawie udzielenia 90% bonifikaty 

przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 40/1 w m. 

Białobrzeg.   Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto 

Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” i 1 nieobecnym podjęła uchwałę 

Nr XXX/260/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania 

z nich. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Przemysław Dębski, sekretarz wyjaśnił, że inny tekst projektu uchwały został 

przedstawiony na posiedzeniu Komisji, a inny dzisiaj na sesji.  

Po zasięgnięciu informacji wynika, że sąsiednie gminy nie planują zajmowania stanowiska w 

sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Brak jakiejkolwiek informacji 

z gmin wchodzących w skład parku oznacza wyrażenie zgody na przedstawione w projekcie 

uchwały Sejmiku warunki dotyczące utworzenia parku.  

Po dogłębnej analizie materiałów dostarczonych przez Zarząd Województwa widać, że 

przynajmniej w czterech punktach uderzają w interesy gminy Pyzdry np. zakaz:  

- dotyczący realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a na 

terenie parku znajduje się oczyszczalnia ścieków, która obecnie jest rozbudowywana. Na 

dzień dzisiejszy jest wyłączenie dla inwestycji celu publicznego, ale to może ulec zmianie,  

- pozyskiwania do celów gospodarczych skał, skamieniałości, minerałów – na terenie parku 

znajduje się żwirownia,  

- budowanie nowych obiektów w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior, i 

innych zbiorników wodnych – np. w Dłusku na w/w szerokości funkcjonują gospodarstwa,  

 Zarząd Województwa wystąpił z pismem o uzgodnienie przesłanego dokumentu, a nie 

wydania opinii, dlatego zasadne jest podjęcie uchwały o tym, że nie uzgadnia się projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego 

Parku Krajobrazowego. A pierwotnie proponowano, że uzgadnia się pozytywnie projekt 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego 

Parku Krajobrazowego pod warunkiem rezygnacji z zakazów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 

1, 7 i pkt 10 uchwały.  

Mieczysław Podlewski, radny zgłosił wniosek o przełożenie omawianego tematu na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przypomniała, że w powyższej sprawie należy 

się wypowiedzieć w ciągu 390 dni od daty otrzymania pisma tj. od 2 czerwca br. Jeżeli do 2 

lipca Zarząd Województwa nie otrzyma od gminy Pyzdry żadnego pisma, uzna 

rozstrzygnięcie za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez województwo.  

 

Następnie przeprowadziła głosowanie w sprawie wniosku złożonego przez radnego 

Podlewskiego.  

„Za” wnioskiem głosowało 3 radnych, „przeciw” – 11, nieobecny 1 radny.  

 

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego 

Parku Krajobrazowego. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” 

i 1 nieobecnym podjęła uchwałę Nr XXX/261/2014 w sprawie uzgodnienia projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego 

Parku Krajobrazowego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 16.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zaprosiła radnych na zawody sportowo –

pożarnicze, które odbędą się 6 lipca 2014r. na stadionie zawarciańskim w Pyzdrach.  

Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość stwierdził, że w uchwale określającej 

przystanki komunikacyjne nie ma przystanku Łupice. Zapytał, czy nie będzie dowozów 

szkolnych?  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska wyjaśniła, że w uchwale są zawarte przystanki 

PKS, a nie szkolne.  

 

Ad. 17.    

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 18.  

Protokół sesji został przyjęty („za” - 10, „wstrzymał się” – 1 , 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. 15 
05 

zamknęła XXX sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  

 

 


