
Protokół Nr X/15 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 18 listopada 2015 roku 
      
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
X sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza, pracowników urzędu, 
sołtysów, a także zaproszonych gości.  
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 określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2020.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
18. Zakończenie sesji. 

 
Zaproponowała wprowadzenie dodatkowe tematu jako punktu 5a)   
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na 
wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej  
w Słupcy. 
„Za” wprowadzeniem dodatkowego tematu głosował 15 radnych.  
 
„Za” w/w porządkiem obrad wraz z wprowadzonym punktem 5a) głosowało 15 radnych.  
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Ad. 3.  
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała o udział gminy Pyzdry w projekcie aktywizującym 
osoby bezrobotne. Czy w tym projekcie chodzi o wszystkie osoby bezrobotne, czy tylko 
niepełnosprawne? 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że Urząd Pracy wprowadził kategoryzacje 
osób bezrobotnych - trzy profile. Osoby, które znajdują się w trzecim profilu, to te, które 
najtrudniej radzą sobie na rynku pracy. W/w projekt dotyczy właśnie tych osób.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga poruszył temat złego stanu nawierzchni drogi 
powiatowej Zapowiednia – Wrąbczynek. Temat skierował zarówno do Burmistrza jak  
i radnych powiatowych, których na dzisiejszej sesji nie ma.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jeden z radnych powiatowych, który jest 
pracownikiem Urzędu Miejskiego został wydelegowany na konwent do Lulkowa odnośnie 
spraw z zakresu odpadów komunalnych.  
Powiedział, ze wspólnie z radnymi powiatowymi zabiega o to, ażeby w najbliższym naborze, 
który planowany jest w II kwartale 2016r. w ramach programu obszarów wiejskich w zakresie 
budowy dróg Starostwo Powiatowe we Wrześni złożyło wniosek o dofinansowanie na drogę 
Zapowiednia – Wrąbczynek.  
Temat jest monitowany na bieżąco. Nie tak dawno Starosta i W-ce Starosta dokonał wizji tej 
drogi. Dokumentacja na tę drogę już jest. Wymaga jedynie aktualizacji.  
Droga jest w złym stanie i wylanie samego dywanika asfaltowego nie wystarczy. Inwestycja 
wymaga szerszego zakresu robót. Ujęte są rowy, częściowa wymiana podłoża. Jest to długi 
odcinek – ponad 6km.  Kosztorys wynosi 4,5 mln zł.  
 
Ad. 5a)  
Anna Wojciechowska, pracownik Urzędu odczytała uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Słupeckiemu na wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr X/86/15  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na wsparcie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
Dodała, że w związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Słupeckiemu należy zwiększyć wydatki w dziale 854 rozdział 85404  § 2710 o 
kwotę 1.490 zł, a zmniejszyć wydatki w dziale 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę 1.490 zł.  
 
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 X/87/15  
w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 
Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zarządziła głosowanie:   

1) od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m² powierzchni;  
 

      „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 
 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych  –  4,58  zł od 1 ha powierzchni; 

 
     „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł od 1 m² powierzchni;  
 

      „za” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, wstrzymało się” – 0. 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia                
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a 
w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 
3,00 zł od 1 m2 powierzchni; 

„za” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
 
    2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  
 

„za” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 
 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
16,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 

 
„za” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 

  
c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 
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„za” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0 „wstrzymało się” - 0. 

a) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej; 

           „za” głosowało 14 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymało się” -1 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,14 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej; 

 
„za” głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się „ - 0. 

 
3) od budowli – 2,00 % ich wartości  
 

„za” głosowało 15 radnych, „przeciw – 0, „wstrzymało się” – 0.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych podjęła uchwałę Nr X/88/15 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  
 
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 X/89/15  
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 53,75 zł /dt 
do kwoty 45,15 zł /dt.   Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9  
Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie  
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
 
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 X/90/15 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Iwona Skupiska, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 
podjęła uchwałę Nr X/91/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Przewodnicząca Rady o godzinie 14 55 zarządziła przerwę w obradach, która trwała do 
godziny 15 05.  
 
Ad. 11.  
Iwona Skupiska, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
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 X/92/15  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Iwona Skupiska, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
 
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 X/93/15  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13  
Wioletta Topór –Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na 
lata 2016 – 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 X/94/15 
 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2020. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14 
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu 
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 
 
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 X/95/15  
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15 
Nikt nie zabrał głosu.  
 
Ad. 16 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 17.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 18.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 15 zamknęła X sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  
 
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  
 
 
 
 
 
 


