
Protokół Nr V/15 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 14 maja 2015 roku  
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 

V sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza, pracowników urzędu, 

radnych powiatowych, sołtysów, a także zaproszonych gości.  

Przewodnicząca 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.  

 

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 Gminy i Miasta na 2015 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego  

w kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

nr 93/1, 94, 98 położonej w obrębie geodezyjnym Walga.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

nr 203/4 położonej w obrębie geodezyjnym Ciemierów – Kolonia. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

nr 2033 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

nr 2035 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

nr 2023/1 położonej w obrębie geodezyjnym Tarnowa.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

nr 444/3 i 444/4 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

nr 28/2 położonej w obrębie geodezyjnym Zapowiednia.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach. 

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

Pyzdry za rok 2014. 

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

22. Zakończenie sesji. 
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Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Lechosław Sulkowski, radny zapytał, czy skarpa z bunkrem została też skomunalizowana?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że tak.  

 

Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 5.  

Stanisław Janiak, radny zasygnalizował, że sprzedaż działki gruntu położonego we wsi 

Zapowiednia powinna się odbyć w drodze przetargu ograniczonego, tylko dla mieszkańców 

gminy.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że nie ma prawnych możliwości, aby przy 

sprzedaży w/w działki zastosować przetarg ograniczony. Ustawa określa konkretne 

przypadki, w których ograniczenia można zastosować.  

Ponadto należy zauważyć, że interesem gminy jest uzyskanie najwyższego dochodu z tytułu 

sprzedaży mienia gminnego.  

 

Ad. 6.  

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

2015 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 V/51/15  

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na 

wymianę pokrycia dachowego w kościele p.w. Narodzenia NMP 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 V/52/15  

w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego w kościele p.w. Narodzenia 

NMP w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach 

szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy 

Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr V/53/15  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

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 V/54/15 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Wioletta Topór – Mench odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej nr 93/1, 94, 98 położonej w obrębie geodezyjnym Walga.  

 

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 V/55/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 93/1, 94, 98 położonej  

w obrębie geodezyjnym Walga. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11  

Wioletta Topór – Mench odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej nr 203/4 położonej w obrębie geodezyjnym Ciemierów – Kolonia. 

 

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 V/56/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 203/4 położonej  

w obrębie geodezyjnym Ciemierów – Kolonia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Przewodnicząca rady o godz. 14 50 zarządziła przerw w obradach, która trwała do godz. 15 00.  

 

Ad. 12 

Wioletta Topór – Mench odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej nr 2033 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry. 
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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 V/57/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 2033 położonej  

w obrębie geodezyjnym Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

Wioletta Topór – Mench odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej nr 2035 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry. 

 

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 V/58/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 2035 położonej  

w obrębie geodezyjnym Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 

Wioletta Topór – Mench odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej nr 2023/1 położonej w obrębie geodezyjnym Tarnowa.  

 

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 V/59/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 2023/1 położonej  

w obrębie geodezyjnym Tarnowa. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 444/3 i 444/4 położonej w obrębie geodezyjnym 

Ruda Komorska.  

 

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 V/60/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 444/3 i 444/4 położonej 

w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 16 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 28/2 położonej w obrębie geodezyjnym 

Zapowiednia.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr V/61/15 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 28/2 położonej w obrębie 

geodezyjnym Zapowiednia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

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 V/62/15 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18 

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2014. 

 

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 V/62/15 

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2014. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 19.  

Krzysztof Paszak, radny stwierdził, ze należałoby wykosić wzniesienie przy ul. 

Wrocławskiej naprzeciwko źródełka, oraz pobocza drogi na odcinku Pyzdry – Tarnowa.  

Stanisław Janiak, radny stwierdził, że były łatane dziury w drodze powiatowej Zapowiednia 

– Wrąbczynek, ale w samej Zapowiedni dziura nadal jest. 

Mirosław Balicki, radny powiatowy poinformował, że zepsuła się maszyna do naprawiania 

nawierzchni drogi i dlatego tej dziury nie naprawiono. Ale do 25 maja dziury w drogach 

powiatowych na terenie gminy mają być zlikwidowane.  

Stanisław Janiak, radny poinformował, że już w lutym br. przedstawiciel starostwa 

stwierdził, że nie ma już pieniędzy na drogi, a chodziło o wycięcie krzewów przy drodze 

Zapowiednia – Wrąbczynek, bo były poczynione prace na drodze do Rudy Komorskiej.  

Robert Nowak, radny zaproponował, aby odświeżyć ogrodzenie placu zabaw Kubuś  

w Pyzdrach i ustawić więcej koszy na śmieci przy ul. Niepodległości.  

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że koszy przy w/w ulicy było więcej, ale ich 

ilość zmniejszono, ponieważ nie spełniały swojej roli. Były zapełniane odpadami domowymi.  

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny zaproponowała, aby zdjęcia, plakaty, ogłoszenia 

na stronie gminy były wprowadzane w innym programie.  

 

Ad. 20 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 21.  

Protokół sesji został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad. 22.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 20 zamknęła V sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  


