
Protokół Nr XXXI/2014 

sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 września 2014 roku 
 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXXI 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.  

Radny Marek Kamiński prosił o usprawiedliwienie swojej nieobecności oraz radni powiatowi  

Następnie powitała panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami 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 utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  

i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 

oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 

wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr 1323 położonej w Pyzdrach.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy 

Pyzdry za 2013.  

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

16. Zakończenie sesji.  
 

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. 
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Ad. 5.  

Mieczysław Podlewski, radny poinformował, że na ostatniej sesji złożył sześć interpelacji. 

Otrzymał tylko jedną odpowiedź i nie na temat, która była podpisana przez pracownika 

Urzędu p. Balickiego.  

Zapytał, w jakim czasie zostanie doprowadzony wodociąg do mieszkańców Lisewa 

zamieszkałych za rzeką Prosną. A otrzymał odpowiedź, ile to zadanie będzie kosztowało.  

Kazimierz Szablewski, radny skierował zapytanie do Starostwa Powiatowego we Wrześni  

o połatanie dziur w nawierzchni dróg powiatowych od drogi kaliskiej do Ciemierowa – 

Lisewa – Rudy Komorskiej.   

Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że temat został przekazany do zarządcy dróg.  

Mieczysław Podlewski, radny przypomniał, że zgłaszał problem nierówności (garby) na 

drodze gminnej Kolonia Lisewo.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że do mieszkańców Lisewa mieszkających 

za wałem nie będzie budowany wodociąg, bo mieszkają na terenie zalewowym. W przypadku 

powodzi w gminie, teren ten jest zalewany.  

Budowa wodociągu byłaby jakoby zgodą gminy na zamieszkanie jednego z mieszkańców 

Lisewa na terenie zalewowym, który obecnie zamieszkuje nielegalnie.  

Firma „BĄKU” miała zlecone wykonanie prac remontowych przy drodze Kolonia – Lisewo.  

Dodał, że wnioski dotyczące dróg powiatowych są na bieżąca zgłaszane zarządcy dróg.  

Były np. zgłoszone do pomalowania poręcze stalowe na mostku w Pyzdrach przy  

ul. Wrocławskiej. Jak do tej pory nie zostało to jeszcze wykonane.  

Oczekuje się na skuteczność Powiatu.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk powiedział, że na drodze wojewódzkiej prowadzącej 

przez Dłusk znajdują się studzienki kanalizacyjne, które stanowią dla mieszkańców problem. 

Studzienki te są albo za wysoko osadzone względem nawierzchni drogi, albo za nisko. 

Największym problemem jest to, że liczba samochodów korzystających z tej drogi jest bardzo 

duża i szczególnie nocą samochody z przyczepami jadąc po tych studzienkach powodują 

bardzo duży hałas. Jest to wielka uciążliwość dla mieszkańców Dłuska, którzy mieszkają 

blisko tej drogi.  

Nawierzchnia drogi jest co jakiś czas naprawiana, jest ograniczenie prędkości do 40km/h, ale  

problem nie został rozwiązany.  

Poruszył również problem związany z odprowadzeniem kanalizacji burzowej z drogi 

wojewódzkiej w stronę rzeki. Pilnie należałoby umocnić teren w dalszej części 

odprowadzenia wody opadowej na wysokości posesji jednego z mieszkańców 

zamieszkującego w pobliżu rzeki. Przy ulewnym deszczu duże ilości wody niszczą skarpę 

rowu, którą woda opadowa przepływa do rzeki i może stworzyć zagrożenie dla pobliskiej 

posesji.  

Kazimierz Jackowski, sołtys sołectwa Górne Grądy zapytał, kiedy będzie dokończona 

budowa drogi Kolonia Janowska, bo ta droga nie jest ani zaczęta, ani skończona. Wykonany 

został tylko środkowy odcinek drogi.  

Andrzej Jankowski, sołtys sołectwa Zamość ponownie zgłosił potrzebę wykonania zatoki 

przy przystanku w Zamościu, przy którym dzieci wsiadają do autobusu. Dzieci muszą 

wychodzić z rowu, żeby wejść do autobusu.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga przypomniał o naprawie nawierzchni drogi 

Walga.  

 

Ad. 6.  

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

i Miasta Pyzdry na 2014 rok.  

 



 3 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska 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 XXXI/262/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2014 

rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia 

wyodrębnionego rachunku dochodów. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska 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 XXXI/263/2014 w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku 

dochodów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska 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 XXXI/264/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego 

wynagrodzenia za inkaso.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9. 

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

XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska 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 XXXI/265/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz 

ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych 

na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10. 

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska 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 XXXI/266/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1323 położonej w Pyzdrach. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska 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 XXXI/267/2014 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr 1323 położonej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Monika Mizerka, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za 2013.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska 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 XXXI/268/2014 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy 

Pyzdry za 2013. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poinformowała radnych, że dyżur w Urzędzie 

Miejskim od października br. do końca kadencji będzie pełniła w piątki w godzinach 11
00

- 

13
00

.  

Dnia 27 września 2014r. odbędzie się pogrzeb p. Wiktorii Mikołajczyk, byłej sołtys sołectwa 

Rataje.  

Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej w imieniu 

Komisji wnioskowała o budowę sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych przy Szkole 

Podstawowej w Górnych Grądach oraz chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej po drugiej 

stronie szkoły, z uwagi na to, że szkoła jest położona przy bardzo ruchliwej drodze i przejście 

na druga stronę jest bardzo niebezpieczne.  

Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 

Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji poinformowała, że do 

Komisji wpłynął raport z kontroli całościowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach 

przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Członkowie Komisji zapoznali się  

z raportem.  
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Wszystkie obszary kontrolowane w szkole były ocenione wysoko i bardzo wysoko.  

Ponadto w imieniu Komisji poparła wniosek zgłoszony przez radną Hannę Skrzydlewska.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu zwrócił się do radnego Mieczysława Podlewskiego, 

aby powiedział o wszystkim, co było zawarte w odpowiedzi na interpelacje. W odpowiedzi 

była zawarta kwota, ale także to, że kwotę należy umieścić w budżecie gminy. Skoro  

w budżecie nie jest ujęte kwota na budowę wodociągu, to nie ma realizacji tego zadania.  

Podobną odpowiedź otrzymał p. Podlewski, jako przewodniczący Rady w 2009 r.  

i zainteresowani mieszkańcy. Będąc Przewodniczącym Rady nie zadbał Pan o zabezpieczenie  

środków na ten cel w budżecie.  

Mieczysław Podlewski, radny odpowiedział, że kwotę na w/w zadanie zna. Dodał, że  

p. Balicki gwarantował w poprzedniej kadencji, że jak będziemy mieli większość  

i zostaniemy radnymi, to tę sprawę załatwi.  

 

Ad. 14    

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 15.  

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. 16.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
05 

zamknęła XXXI sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  

 


