
Protokół Nr XIV/16 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 15 czerwca 2016 roku 
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XIV 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 14 

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.  

I 

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r.: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2015r., 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2015 r.,   

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,  

d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,  

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej,  

f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr, 

           g) podjęcie uchwał w sprawie:  

               - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r. 

- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

II 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Pyzdry. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

terminu i miejsca składania deklaracji.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

działki nr 2232/3 położonej w m. Pyzdry.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

działki nr 2232/5 położonej w m. Pyzdry.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

działki nr 1682/1 położonej w m. Pyzdry.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

działki nr 152/1 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

działki nr 134/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

działki nr 89/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 

261/8 położonej w m. Wrąbczynkowskie Holendry.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 764, 549, 249, 548, 546, 543, 

542, 540/1, 541, 544, 551 położonych w m. Lisewo. 

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

Pyzdry za rok 2015.  

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

22. Zakończenie sesji. 
 

Na salę sesyjną wszedł radny Piotr Pilarski 
 

 

Przemysław Dębski, burmistrz poprosił o poszerzenie porządku obrad sesji o temat: 

podjęcie uchwały w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii 

elektrycznej, który był omówiony na posiedzeniach Komisji.  
 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zaproponowała wprowadzenie tego tematu  

w punkcie 18 porządku obrad, a kolejne punkty przesunąć.  

 

Za wprowadzeniem dodatkowego punktu głosowało 15 radnych.  

Z porządkiem obrad ze zmianą głosowało 15 radnych.  
 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, gdzie będzie zlokalizowany nowy zakład w Pyzdrach?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że zostały zaadoptowane budynki po WG 

przy ul. Staszica, a wcześniej po Wielobranżowej Spółdzielni Pracy. Najczęściej bywa tak, że 

nowy inwestor poszukuje terenu, na którym buduje swój zakład, natomiast ta firma 

wykorzystuje już istniejący piętrowy budynek.  

 

Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że zarządcy dróg powinni dbać o swoje drogi. Zwrócił 

uwagę na potrzebę wycinki krzewów rosnących przy drogach wojewódzkich, nie tylko na 

zakręcie przy drodze 442  (Benewicze), ale przy wszystkich drogach na terenie całej gminy 

Pyzdry, by było bezpiecznie. 

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga  

Przy wyjeździe z drogi zagórowskiej na kaliską w stronę Pyzdr zostały ustawione barierki 

ochronne, które zawężają drogę -wyjazd.  

Ponownie zapytał, czy dla poprawy wyjazdu i bezpieczeństwa barierki mogą zostać 

przestawione bardziej w stronę pobocza?  
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Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  

Przypomniał, że po starym przedszkolu w Pyzdrach, które zostało rozebrane był gruz.  

Rozdrobniony gruz miały otrzymać sołectwa, które nie mają dróg asfaltowych. A jak się 

okazało gruz otrzymało np. sołectwo Lisewo, Ruda Komorska, Kruszyny. Jest to 

niesprawiedliwe.  

Sołectwo Dłusk zakupiło tylko dwa transporty gruzu, bo na więcej nie wystarczyło pieniędzy 

z funduszu sołeckiego. A niektóre sołectwa otrzymały gruz, za który zapłaciła gmina.  

Dlaczego nie ma sprawiedliwości, jednym się przydziela, a innym nie. 

Poinformował, że są mieszkańcy, którzy nie płacą opłat za śmieci. Przeprowadzają się, nie 

meldują się i opłat nie ponoszą. Pracownicy urzędu powinni to kontrolować.  

Zauważył, że firma odbierająca odpady do jednego samochodu wsypuje różne odpady, nie 

stosuje się do segregacji. 

Andrzej Łyskawa, radny potwierdził, że były przypadki wrzucania worków z plastikiem do 

samochodu odbierającego odpady komunalne zmieszane. 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w sytuacji pojawienia się możliwości 

pozyskania przez gminę gruzu zainteresowanie sołtysów jest bardzo duże. Wtedy sołtysi 

bardzo zabiegają o gruz, bo zapotrzebowanie mają duże na poprawę stanu nawierzchni 

swoich dróg.  

Pan sołtys powiedział o sprawiedliwości. Jak to rozumieć, bo na terenie gminy jest 20  

sołectw i każdemu sołectwu przydzielić tyle samo? A przecież tereny poszczególnych sołectw 

różnią się od siebie, są sołectwa, które mają dużo dróg utwardzonych, a są też takie, które 

takich dróg mają bardzo mało.  

Dlatego od początku twierdziłem, że dużą ilość tego pozyskanego gruzu należy skierować do 

sołectw mających niski odsetek dróg asfaltowych, a bardzo wiele dróg gruntowych. Są też 

sołectwa, które w najbliższym czasie nie mają szans na utwardzenie dróg.    

Gruz trafił do sołectw np. Dolne Grądy, Górne Grądy, Kruszyny.  

Zapewne nieduże ilości gruzu trafiły też do innych sołectw, ale jakieś ustalenia były  

z pracownikiem zajmującym się rozdysponowaniem gruzu, bo osobiście burmistrz tym się nie 

zajmuje.   

Poinformował, że dzisiaj rozpoczęto kruszyć gruz, jaki gmina dotychczas zgromadziła  

i zapewne znów większa ilość tego gruzu trafi do sołectw, które mają większość dróg 

nieutwardzonych. Niewykluczone, że pojedyńcze transporty gruzu trafią na inne sołectwa.   

Ustawa śmieciowa daje samorządowcom kilka możliwości naliczania opłaty za śmieci.  

Na terenach miejskich metoda w oparciu o ilość zużytej wody sprawdza się. Na terenie gminy 

Pyzdry, ta metoda nie sprawdziłaby się, bo jest wielu hodowców zwierząt, którzy przy tym 

sposobie naliczania opłaty byliby pokrzywdzeni.  

Metoda oparta na gospodarstwie domowym też na terenie naszej gminy nie miałaby racji 

bytu, bo jest np. bardzo dużo osób starszych, samotnych. Naliczenie opłaty dla osoby 

samotnej i rodziny np. 5 osobowej w takiej samej wysokości byłoby wielce niesprawiedliwe.  

Najbardziej powszechną jest metoda naliczania opłaty od osoby.  

Trudno jest kontrolować ruch migracyjny ludzi, ale na ile możliwości pozwalają jest to 

kontrolowane chociażby z danymi posiadającymi w Urzędzie, opiece społecznej.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska stwierdził, że jeżeli sołtys usłyszy niepokojące 

informacje od mieszkańców, to należy od razu zgłosić je w urzędzie, a nie czekać do sesji.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk powiedział, że kontaktował się z kierownikiem 

Posterunku Policji w sprawie śmieci (meldunku mieszkańców), ale pomocy nie uzyskał.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska powiedziała, że kierownik Posterunku Policji 

nie jest od kontrolowania ściągalności opłat za śmieci.  

Mirosław Balicki, pracownik urzędu poinformował, że zwrócił się do sołtysa o wskazanie 

osób nie płacących opłaty za śmieci, ale sołtys odpowiedział, że nie będzie robił sobie 

wrogów.   
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Jeżeli chodzi o śmieci, to każdy rodzaj odpadów jest odbierany oddzielnie. Jeśli ktoś wystawi 

worek z plastikami, w którym znajdują się śmieci zmieszane, to te śmieci są traktowane jako 

odpady zmieszane. Nie ma takiej możliwości, aby szkło było zmieszane z plastikiem  

i odwrotnie.  

Stanisław Janiak, radny poinformował, że w sołectwie Zapowiednia gromadzony był gruz. 

Później rolnicy sami wozili piach, gruz, ubijali. Tak utwardzili drogę.  

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny poinformowała, że w ramach środków funduszu 

sołeckiego za rok 2015 i 2016 został zakupiony i gromadzony gruz na drogę. Sołectwo 

otrzymało tylko brakujący gruz na dokończenie drogi.  
 

Ad. 6.  

a) 

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w 2015 roku dochody zostały wykonane  

w kwocie 23.606.967,90 zł tj. w 98,92 % zakładanego planu, a wydatki w kwocie 

22.279.124,49 zł, tj. w 96,78 % zakładanego planu.  

Rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.327.843,41 zł.  

Wydatki majątkowe w 2015 r. wyniosły 2.162.141,13 zł, co stanowi 9,70%  ogółem 

wykonanych wydatków.  

W trakcie rok zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich. Kwota 

spłat wyniosła 1.071.896,78 zł. 

W roku 2015 nie było potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań 

inwestycyjnych.  

 

Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

b)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0954/31/7/Ko/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15.04.2016 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r. 

wraz z informacją o stanie mienia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 
c)  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 9/2016  

z dnia 16.05.2016 r., który stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radni nie zgłosili pytań do odczytanego protokołu.  

 

d)  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę Komisji  

w sprawie absolutorium – uchwałę nr 1/2016 z dnia 16.05.2016 r. Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Pyzdrach o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdry z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu.  

 
Radni nie mieli pytań do odczytanej uchwały.  

 
e)  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę nr SO-

0955/17/7/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
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z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

f)  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska ogłosiła dyskusję nad udzieleniem 

absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.  

 

Nikt  z radnych nie zabrał głosu.  

 

g)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r.   

 

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 XIV/125/16  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2015r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr.  

 

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 XIV/126/16 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 
Przemysław Dębski, burmistrz podziękował za udzielone absolutorium.  

Rok 2015 należy uznać za dobry i zadawalający nawet pomimo tego, że był to rok 

pozbawiony dużych dofinansowań i realizacji dużych inwestycji.  

Ale porównując budżet roku 2015 na początku roku z budżetem na koniec roku, to po wielu 

zmianach zaakceptowanych przez Radę widać, że wykonanych zostało dużo więcej zadań niż 

zakładano w tym pierwotnym budżecie. To się udało dzięki ograniczeniu wydatków 

bieżących tam, gdzie się dało i to nie wiązało się z większą odczuwalnością społeczną  

i dynamicznie zarządzanym budżetem.  

Podziękował radnym za to, że pozytywnie odnosili się do proponowanych zmian w budżecie. 

Podziękowania skierował do p. Skarbnik, z którą wiele czasu spędzał nad budżetem.  

Dzięki tej przychylności i współpracy tak ten rok udało się zamknąć i udało się sporo zadań 

wykonać.  

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym nakłady inwestycyjne wyniosły 2.162.141,13 zł, co 

stanowi 9,7 % ogółem wykonanych wydatków, ale niektóre zadania dla przyspieszenia 

procesu inwestycyjnego są sklasyfikowane w wydatkach bieżących. Biorąc powyższe pod 

uwagę 10% budżetu zostało wydatkowane na inwestycje.  

Warte podkreślenia jest to, że rok 2015 był trzecim rokiem z rzędu bez zaciągania nowych 

kredytów, co jest bardzo ważne dla kondycji finansowej gminy. Z kredytów zaciągniętych  
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w latach poprzednich udało się spłacić 1.071.896,78 zł redukując tym zadłużenie na koniec 

2015 r. do kwoty ok. 2,5 mln zł.  

Rok 2015 został potraktowany jako okres przygotowawczy do dalszej wspólnej działalności.  

W minionym roku udało się przyjąć strategię rozwoju gminy, w której określone zostały te 

najważniejsze inwestycje do roku 2020.  

Udało się także na większość tych inwestycji zlecić i wykonać dokumentacje techniczne. 

Gmina jest przygotowana do realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Do pełnego 

zadowolenia potrzebne będzie szczęście w pozyskiwaniu środków unijnych na wykonanie 

zaplanowanych zadań.  

Za wspólnie przepracowany rok podziękował, radnym, pracownikom, sołtysom.  

 

O godzinie 15 
30 

ogłoszona została 10 minutowa przerwa w obradach. 

Z sali sesyjnej wyszedł radny Krzysztof Paszak. 

 

Ad. 7.  

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

i Miasta na 2016 rok. 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/127/16  

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 
 

Ad. 8. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji zgłosiła zmianę w regulaminie proponując w § 12 ust. 2 pkt 1 zamiast 

nieletniej wpisać małoletniej.  

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że słowo nieletnia odnosi się do osoby małoletniej, która 

była karana sądownie za czyny zabronione prawem, natomiast osoba małoletnia jest to osoba, 

którą spotyka się na co dzień. Ta zmiana nie zmienia regulaminu w sposób merytoryczny.  

 

Alicja Płoszewska, radca stwierdziła, że zgłoszony wniosek nie wnosi zmian do regulaminu, 

skoro został zgłoszony należy go przegłosować.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie zgłoszony wniosek, który został przyjęty 

przez 13 radnych, przeciw – 1.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „przeciw” podjęła uchwałę 

ze zmianą Nr XIV/128/16 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie zgłoszony wniosek 

- we wzorze deklaracji w punkcie F i G zamiast wskazania części D wpisać E,  

który został przyjęty przez 14 radnych. 

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/129/16 

 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji wraz  

z przegłosowaną zmianą. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 2232/3 położonej w m. Pyzdry.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/130/16  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 2232/3 położonej  

w m. Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 2232/5 położonej w m. Pyzdry.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/131/16  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 2232/5 położonej  

w m. Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

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

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 1682/1 położonej w m. Pyzdry.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/132/16  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 1682/1 położonej  

w m. Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 13.  

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

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 152/1 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/133/16  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 152/1 położonej  

w m. Pietrzyków - Kolonia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 134/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/134/16  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 134/2 położonej  

w m. Pietrzyków - Kolonia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

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

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 89/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji.  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/135/16  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 89/2 położonej  

w m. Pietrzyków - Kolonia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 261/8 położonej w m. Wrąbczynkowskie 

Holendry.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/136/16  

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 261/8 położonej w m. 

Wrąbczynkowskie Holendry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 764, 

549, 249, 548, 546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 położonych w m. Lisewo. 
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Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/137/16  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działek nr 764, 549, 249, 548, 546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 

położonych w m. Lisewo. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wspólnego udzielenia 

zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/138/16  

w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za 

rok 2015.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIV/139/16  

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2015.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 19.  

Lechosław Sulkowski, radny stwierdził, że na dzisiejszej sesji była podejmowana uchwała 

w sprawie nabycia gruntu nr 1682/1 w Pyzdrach pod drogę, która dochodzi do ul. Bolesława 

Pobożnego. W związku z tym należałoby nadać nazwę tej drodze. 

  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że najpierw trzeba tę drogę zaliczyć do 

kategorii dróg gminnych, a dopiero nadać nazwę.  

Lechosław Sulkowski, radny zaproponował, aby wykupić grunt na poszerzenie drogi przy 

ul. Bolesława Pobożnego od ul. Szybkiej.  

Przy zbiegu ul. Kościuszki i Sienkiewicza znajduje się dom, który stwarza zagrożenie, 

dlatego należałoby ustawić na chodniku na razie zakaz chodzenia, a temat definitywnie 

rozwiązać do września, bo wtedy znów dzieci zaczną chodzić tym chodnikiem do szkoły.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że przedstawiciele inspektoratu budowlanego 

przybyli na miejsce i przeprowadzili rozmowę z zarządzającymi budynkiem, których 

zobligowali do sporządzenia ekspertyzy, a do tego czasu cały chodnik został wyłączony  

z ruchu przy tym budynku zagradzając cały chodnik, od drzewa do drzewa.  

A wystarczyłoby wyłączyć tylko połowę szerokości chodnika.  

Termin wykonania ekspertyzy został ustalony i zapewne do rozpoczęcia roku szkolnego 

temat zostanie załatwiony.  
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Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że w m. Rataje rośnie niebezpieczna roślina dla 

ludzi - barszcz sosnowskiego zwana „zemstą Stalina”.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że od ubiegłego roku Urząd przyjmuje 

zgłoszenia w tej sprawie. Dalej wnioski są przekazywane do Poznania do Wydziału Ochrony 

Środowiska. W minionym roku było kilka zgłoszeń, ale ani w jednym przypadku nie 

stwierdzono barszczu sosnowskiego.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska w związku ze zbliżającym się okresem 

wakacyjnym życzyła udanego wypoczynku.  

Przypomniała o planowanej na początku sierpnia br. sesji.  

 

Ad. 20 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 21.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 14, nieobecny 1).  

 

Ad. 22.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 
40 

zamknęła XIV sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


