
Protokół Nr XII/16 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

dniu 18 lutego 2016 roku 
      
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XII 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 Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  

z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego". 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 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 pobrania i wykorzystania.  

10. 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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej  
nr 1118/3 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej  
nr 2032/9 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej  
nr 1120/2 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu.  

15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
18. Zakończenie sesji. 
 
Ponadto poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego tematu jako 5a)  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Województwu 
Wielkopolskiemu. Powyższy temat został na posiedzeniach Komisji przedyskutowany.  
Za wprowadzeniem w/w punktu głosowało 15 radnych.  
Za porządkiem obrad wraz z wniesionym punktem głosowało 15 radnych.  
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Ad. 3.  
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5.  
Kazimierz Szablewski, radny skierował wniosek pod adresem Starostwa Powiatowego we 
Wrześni w sprawie drogi powiatowej.  
Na odcinku drogi od granicy z powiatem jarocińskim do Ciemierowa znajdują się trzy 
zaniżenia, w których podczas opadów deszczu czy po roztopach gromadzą się duże ilości 
wody. Temat jest od 13 lat zgłaszany, ale bez żadnego odzewu. Władze powiatowe temat znają 
dokładnie, ale nic w tym temacie nie zrobiły.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że temat przekaże na najbliższym spotkaniu  
z W-ce Starostą tj. we wtorek. 
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga  
Od jakiegoś czasu zgłasza, że przystanek autobusowy przy drodze zagórowskiej w m. 
Królewiny utrudnia widoczność przy wyjeździe z drogi podporządkowanej.  
Ostatnio usłyszał, że w tym betonowym przystanku można wyciąć okna. Można to zrobić, ale 
okna musiałyby być wycięte nisko od dołu, by była dobra widoczność.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zgłosił, że na wiosnę należy dokonać przeglądu stanu 
nawierzchni drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Dłusk, bo już zaczynają się robić dziury.  
Mieczysław Podlewski, radny wnioskował, aby ogłoszenia o przetargach dotyczących 
większych areałów ziemi przesyłać do sołtysów.  
 
Ad. 5a)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w 2016 roku Województwu Wielkopolskiemu 
 
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 XII/103/16  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Województwu Wielkopolskiemu. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  
i Miasta na 2016 rok. 
Ponadto zwróciła się o wprowadzenie zmiany w załączniku dotyczącym funduszu sołeckiego. 
W pozycji nr 16 sołectwo Wrąbczynek w wydatkach – zakup sprzętu ppoż. dla jednostki 
pożarniczej OSP zamiast § 4300 powinno być 4210. Zmiana ta zostanie też zapisana w § 1 ust. 
7 uchwały.  
 
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 XII/104/16  
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok wraz ze zmianą wniesiona 
przez Skarbnika. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 7  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy  
i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. 
„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 
Wrzesińskiego". 
 
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 XII/105/16  
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim  
w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego". 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zaproponował, aby udzielać także dotacji na  
montaż kolektorów słonecznych.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że ochrona środowiska i oczyszczanie 
ścieków jest zadaniem własnym gminy, natomiast wytwarzanie prądu nie.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XII/106/16  
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 
realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9  
Anna Wojciechowska, kierownik referatu oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie 
ustalenia 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 pobrania i wykorzystania.  
 
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 XII/107/16  
w sprawie ustalenia 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 pobrania  
i wykorzystania.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10  
Anna Wojciechowska, kierownik referatu oświaty 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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  
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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 XII/108/16 
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 oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.   
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
 
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 XII/109/16 
 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.   
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1118/3 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry  
w drodze przetargu.  
 
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 XII/110/16 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1118/3 położonej  
w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13.   
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 2032/9 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry  
w drodze przetargu.  
 
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 XII/111/16 
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 2032/9 położonej  
w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14.   
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1120/2 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry  
w drodze przetargu.  
 
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 XII/112/16 
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1120/2 położonej  
w obrębie geodezyjnym Pyzdry w drodze przetargu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15.   
Anna Szklarkowska, sołtys sołectwa Ksawerów  
Zapytała, czy wszyscy mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dotacje na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków?  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że § 2 uchwały stanowi, iż o dotacje mogą 
ubiegać się tylko mieszkańcy wsi, czy części wsi, gdzie z przyczyn technicznych nie ma 
możliwości podłączenia się do kanalizacji sieciowej i gdzie nie planuje się kanalizacji 
sieciowej.  
 
Ad. 16 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 17.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 15).  
 
Ad. 18.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 10 zamknęła XII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  
 
Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  
 


