
Protokół Nr IX/15 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 21 października 2015 roku 
      
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
IX sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza, pracowników urzędu, 
radnego powiatowego, sołtysów, a także zaproszonych gości. Szczególnie powitała młodzież 
szkolną wraz z opiekunem p. Anną Michalak. Uczniowie uczestniczyli już wcześniej w 
posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, 
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Obecność uczniów na posiedzeniach jest związana z 
tym, że szkoła podstawowa uczestniczy w programie „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”. 
Jednym z zadań jest postawa obywatelska – przygotowanie do dorosłego życia i przyglądanie 
się różnym sytuacjom społecznym, które zachodzą w gminie.  
Następnie 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. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie na 

kadencję 2016 – 2019.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod 

nazwą Klaster Turystyczny „ Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności  

i wysokości stawek opłaty targowej.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy 

Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości 
wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 
nieruchomości nr 37/1 położonej w m. Dolne Grądy.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie najmu nieruchomości gruntowej położonej w Pyzdrach 
na działce nr 397.  

13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
16. Zakończenie sesji. 

 
Z porządku obrad zaproponowała wykreślenie punktu 6 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie”.  
„Za” przyj ęciem porządku obrad z wykreśleniem punktu 6 głosował 15 radnych.  
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Ad. 3.  
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady powitała przybyłego na sesję senatora Piotra 
Gruszczyńskiego.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 5.  
Małgorzata Maćkowiak, sołtys sołectwa Białobrzeg zgłosiła, że przy drodze Białobrzeg – 
Wrąbczynkowskie Holendry rosną krzewy, które zasłaniają widoczność. Krzewy należy 
wyciąć. 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że obecnie jest napięty grafik prac drogowo – 
chodnikowych wykonywanych przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
Wczoraj została zakończona budowa chodnika przy ul. Niepodległości. Do wykonania zostało 
połączeniu nowej drogi przy ul. Wymysłowskiej z drogą w Dłusku, dokończenie drogi przy 
ul. Winnica. Prace drobniejsze są na razie przesuwane w czasie. Po wykonaniu w/w prac 
będzie możliwość wykonania wycinki krzewów.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk wnioskował o ustawienie lustra, by wyjazd z drogi z 
trylinki na drogę wojewódzką był bezpieczniejszy. Obecnie przy wyjeździe jest słaba 
widoczność.  
 
Ad. 6.  
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu 
Okręgowego w Koninie na kadencję 2016 – 2019.  
 
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników odczytała opinię w sprawie zgłoszenia kandydatury p. Barbary Wawrzyniak na 
ławnika. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w Pyzdrach dokonała wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika w składzie: Elżbieta Ratajczyk, Krzysztof 
Paszak, Ilona Nowicka.   
 
Komisja Skrutacyjna w w/w składzie przeprowadziła tajne głosowanie.  
Poinformowano, że na kartce do głosowania znajduje się jeden kandydat – Barbara 
Wawrzyniak. Są dwie kratki,  przy  jednej odpowiedź „za”, przy drugiej „przeciw”. 
Żeby głos był ważny należy postawić znak „X” w jednej z kratek.   
Wynik głosowania został odczytany przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej. W Wyniku 
glosowania ławnikiem została p. Barbara Wawrzyniak – „za” głosowało 13 radnych, 
„przeciw” – 2.  Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.  
 
Piotr Gruszczyński, senator poinformował, że w swojej kadencji uczestniczył w 23 sesjach 
samorządu. Udział w sesji, to okazja aby poznać radnych, przewodniczących rad, 
burmistrzów. Poznać tematykę, którą radni się zajmują.  
Życzył radnym, aby w tej kadencji praca samorządowa była na tyle efektywna, żeby po jej 
zakończeniu można było stwierdzić, że ten okres został świetnie wykorzystany dla 
mieszkańców gminy Pyzdry.   
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Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady życzyła Panu Senatorowi dużo sukcesów  
i w przyszłości spotkań z radnymi Rady Miejskiej w Pyzdrach.  
 
Ad. 7.  
Robert Czerniak, kustosz Muzeum odczytał uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia 
do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „ Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.  
 
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 IX/81/15 
 w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny  
„ Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Alicja Płoszewska, radca prawna uprzedziła radnych, że dopiero od 1 stycznia 2016r. 
wejdzie w życie ustawa, która zobowiązuje gminę do zapisania w uchwale o opłacie targowej 
zapisu mówiącego o wprowadzeniu opłaty targowej.  
Kiedyś jedna z uchwał została podjęta przed wejściem w życie zmiany ustawy i były pewne 
problemy.  
Gdyby uchwała o opłacie targowej była zmieniana dopiero 1 stycznia 2016r. , to gmina nie 
mogłaby na początku roku zbierać opłaty targowej.  
Dla zapewnienia wpływów do budżetu od początku przyszłego roku już teraz jest zmieniana 
uchwała o opłacie targowej.  
 
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz 
terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.  
 
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 IX/82/15 
 w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w 
wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym „ podjęła 
uchwałę Nr IX/83/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy 
Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż 
wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad. 10.  
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości nr 37/1 położonej w obrębie geodezyjnym. 
Grądy Dolne.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym „ podjęła 
uchwałę Nr IX/84/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 
nieruchomości nr 37/1 położonej w obrębie geodezyjnym Grądy Dolne. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie najmu nieruchomości 
gruntowej położonej w Pyzdrach na działce nr 397.  
 
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 IX/85/15  
w sprawie najmu nieruchomości gruntowej położonej w Pyzdrach na działce nr 397.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Lechosław Sulkowski, radny zapytał Kustosza Muzeum w Pyzdrach, jak długo 
przewidywany jest remont budynku podcieniowego w Rynku w Pyzdrach?  
Robert Czerniak, Kustosz Muzeum poinformował, że były prowadzone próby pozyskania 
pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego poprzez działania Lokalnej Grupy Działania. Jednak 
wystąpiły trudności w pozyskaniu pieniędzy, ponieważ budynek w zapisach wojewódzkiego 
konserwatora zabytków był zapisany jako budynek mieszkalny. A według nadzorujących 
projekty budynek tego typu nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy finansowej.  
Były tłumaczenia, że budynek będzie poddany adaptacji na cel oświatowy, kulturalny, 
muzealny. To jednak nie spotkało się ze zrozumienie i projekt został odrzucony.  
W zeszłym roku można było kontynuować prace przy remoncie budynku – dachu.  
Został także złożony wniosek do Ministerstwa Kultury, który też rozpatrzono negatywnie.  
Prace remontowe przy tym budynku stale trwają. W pierwszej kolejności planuje się wykonać 
toaletę, system oświetleniowo – grzewczy.  Możliwe, że uda się to wykonać jeszcze w br.  
W br. ponownie został złożony wniosek o wsparcie finansowe do Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Jeżeli pieniądze zostaną przyznane, to uda się zakończyć prace 
związane z ratowaniem tego obiektu zabytkowego.  
Założenie jest takie, aby w 2016r. obiekt służył już mieszkańcom. By odbywały się w nim 
cyklicznie spotkania.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zapytał, czy planuje się podwyżkę opłaty 
śmieciowej o 50 zł?  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że 0,50 zł od mieszkańca, to wstępna 
wysokość rekompensaty, jaką gmina Pyzdry wniesie za mieszkańców wsi Skotniki dla gminy 
Miłosław, bo gmina Miłosław dla tych mieszkańców ustali niską opłatę za odbiór odpadów. 
Skotniki są blisko położone Barda, gdzie znajduje się stacja przeładunkowa odpadów. 
Mieszkańcy z tego tytułu są narażeni na różne uciążliwości. Stacja przeładunkowa służy 
wszystkim gminom z powiatu wrzesińskiego, w związku z tym każda gmina udzieli 
rekompensaty w wysokości 0,50 zł od mieszkańca.  
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Dla gminy Pyzdry to wydatek ok. 3.500 zł rocznie, ale to nie ma wpływu na wysokość opłaty 
za odpady, jakie ponoszą mieszkańcy. 
W przypadku gminy Pyzdry ustalenie opłaty śmieciowej od osoby jest najlepszym 
rozwiązaniem, chociaż pewne próby zaniżenia liczby osób mogą się zdarzyć.  
Przelicznik od ilości zużytej wody byłby krzywdzący szczególnie dla rolników, którzy przy 
hodowli bydła czy świń zużywają bardzo dużo wody.  
Przelicznik od gospodarstwa domowego ukrzywdziłby gospodarstwa jednoosobowe.  
Istniejąca forma opłaty za śmieci jest najbardziej dopasowana do realiów występujących w 
gminie Pyzdry  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk stwierdził, że w zakresie opłaty śmieciowej nie ma 
kontroli, bo dużo ludzi nie płaci.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska powiedziała, że jeżeli występują takie 
przypadki i znane są Panu sołtysowi, to należy je zgłosić pracownikowi zajmującemu się 
gospodarką  odpadami.  
  
Ad. 13 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 14.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 15.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 25 zamknęła IX sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  
 
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 
 


