
Protokół Nr XVI/16 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 29 września 2016 roku 
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XVI 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.  

 

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 zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie budowy zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu, położonych w Rudzie Komorskiej i Pyzdrach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu położonych w Pyzdrach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 719/7 

położonej w Pyzdrach.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Ciemierów - Kolonia na działce oznaczonej nr geodezyjnym 255/1. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej  

w obrębie geodezyjnym Białobrzeg o nr 50/4. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku położonym w Pyzdrach 

przy ul. Niepodległości 59A wraz z częścią gruntu na działce o nr geodezyjnym cz. 

613/11.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługiwania diet dla radnych  

i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2025. 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

21. Zakończenie sesji. 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Radni nie zgłosili interpelacji, a sołtysi zapytań.  

 

Ad. 6.  

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 XVI/145/16  

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

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy zewnętrznych sieci gazu 

ziemnego na terenie gminy 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 XVI/146/16  

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

budowy zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Wioletta Topór –Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, położonych w Rudzie Komorskiej  

i Pyzdrach. 

 

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 XVI/147/16  

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, położonych 

w Rudzie Komorskiej i Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu położonych w Pyzdrach. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XVI/148/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia ich przebiegu położonych w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi 

kategorii gminnej. 

 

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 XVI/149/16  

w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.  

 

Ad. 11.  

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

zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 719/7 położonej w Pyzdrach.  

 

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 XVI/150/16  

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej nr 719/7 położonej  

w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

Wioletta Topór –Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciemierów - Kolonia na działce  

oznaczonej nr geodezyjnym 255/1. 

 

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 XVI/15116  

w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciemierów - 

Kolonia na działce oznaczonej nr geodezyjnym 255/1. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 13.  

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

zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Białobrzeg o nr 50/4. 

 

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 XVI/152/16  

w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 

Białobrzeg o nr 50/4. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.14.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń 

w budynku położonym w Pyzdrach przy ul. Niepodległości 59A wraz z częścią gruntu na 

działce o nr geodezyjnym cz. 613/11.  

 

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 XVI/153/16  

w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku położonym w Pyzdrach przy ul. 

Niepodległości 59A wraz z częścią gruntu na działce o nr geodezyjnym cz. 613/11.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Wioletta Topór –Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad  

i wysokości przysługiwania diet dla radnych i przewodniczącym organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XVI/154/16 w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługiwania diet 

dla radnych i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.16.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  

i Miasta 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 XVI/155/16 

 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.17.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2025. 

 

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 XVI/156/16 

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2025. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 18.  

Stanisław Janiak, radny skierował wniosek do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego  

o wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej na odcinku Zapowiednia – 

Wrąbczynek. Jeżeli powiat nie jest w stanie wykonać całego odcinka, to niech to zadanie 

rozłoży na trzy lata. Obecnie stan nawierzchni tej drogi jest w złym stanie.  

Mirosław Balicki, radny powiatowy odpowiedział, że w miesiącu maju br. powiatowa 

komisji dokonała objazdu dróg powiatowych.  

Członkowie komisji uznali, że droga Zapowiednia – Wrąbczynek nie jest najgorsza  

w powiecie i na razie nie będzie wykonywana.  

Pozwolenie na budowę na w/w drogę jest już nieaktualne.  

Do budżetu powiatu na 2017 r. został złożony wniosek o wykonanie aktualizacji 

dokumentacji.  

Stanisław Janiak, radny poinformował, że wykonanie tej drogi jest już obiecane od 2009 r.  

Teraz znów termin realizacji jest przesuwany w czasie. Zostanie zaktualizowana 

dokumentacja i znów jej ważność wyjdzie.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga wnioskował, aby na skrzyżowaniu drogi 

kaliskiej z drogą do Zagórowa zamontować lampę oświetlenia ulicznego.  

Ponadto przy drodze powiatowej – od skrzyżowania w stronę Zagórowa wyciąć krzewy. 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w sprawie wycinki krzewów gmina będzie 

wnioskować do Powiatu Wrzesińskiego.  

Oświetlenie uliczne niezależnie od kategorii drogi przy której się znajduje jest zadaniem 

gminy. Zostaną ocenione możliwości techniczne montażu dodatkowej lampy na 

skrzyżowaniu.  

Małgorzata Maćkowiak, sołtys sołectwa Białobrzeg zgłosiła potrzebę wycinki krzewów 

przy drodze od strony szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach do m. Białobrzeg.  

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny przypomniała, że sołectwo Kruszyny wystąpiło 

z prośbą do Burmistrza i Rady Miejskiej o złożenie wniosku w najbliższym konkursie  

o dofinansowanie projektu pt. „ remont budynku świetlicy wiejskiej w kruszynach w ramach 

działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  

Poinformowała, że sołectwo wykonuje remont świetlicy. Są wykonywane sanitariaty. Ale 

wystąpiła konieczność wykonania remontu dachu, bo przecieka.  

Zapytała, czy sołectwo mogłoby zgłosić wniosek do Leader Plus przy naborze wniosków  

w ramach udzielenia wsparcia od 50.000 do 200 000 zł na kreowanie atrakcyjnej przestrzeni 

spędzenia czasu wolnego przez budowę, przebudowę lub wyposażenie ogólnodostępnej, 

niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej.  

Dodała, że sołectwo złożyło jeszcze wniosek o wykonanie drogi w sołectwie od drogi 

kaliskiej do drogi asfaltowej w Kruszynach, która jeździ autobus szkolny.  

Bezpieczniej dla dzieci jest jak z autobusu wysiadają na drodze gminnej niż na bardzo 

ruchliwej drodze wojewódzkiej.  

Obecnie wycinane są krzewy przy tej drodze, by można było nią łatwiej przejechać.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że już niedługo będzie nabór wniosków  

o dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania. W tym temacie są inne plany.  

Natomiast temat dotyczący świetlic chcemy załatwić w tzw. dużym naborze z PROW na 

odnowę wsi, który prowadzi Urząd Marszałkowski. Są zapowiedzi, że ten program zostanie 

uruchomiony w przyszłym roku. Z tego programu została zmodernizowana świetlica wiejska 

w Ciemierowie.  

Na realizację dróg gmina otrzymała dofinansowanie unijne na cztery drogi i gmina musi 

zabezpieczyć wkład własny na wykonanie tych dróg. A wszystko wskazuje na to, że  

w najbliższych dwóch latach wykonane zostaną te drogi, na które gmina ma dofinansowanie. 
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Dzisiaj nie można dać odpowiedzi, czy wystarczy środków na wykonanie jeszcze innej drogi.  

Nie wiadomo, jak zostaną rozpatrzone nasze kolejne wnioski, jakie gmina chce złożyć na 

otrzymanie wsparcia finansowego np. na budowę kanalizacji sanitarnej Rataje – Pietrzyków, 

targowiska, remizy w Pyzdrach.  

Henryk Pyrzyk, radny zaproponował, aby wniosek radnego Janiaka w sprawie nowej 

nawierzchni drogi Zapowiednia – Wrąbczynek wysłać pisemnie do Powiatu Wrzesińskiego.  

Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierow Kolonia złożyła wniosek o wykonanie 

kilometra drogi asfaltowej w Kolonii Lisewo i o oznakowanie niszczejącego cmentarza 

ewangelickiego.  

 

Ad. 19 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 20.  

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

 

Ad. 21.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
30 

zamknęła XVI sesję Rady Miejskiej. 

 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 
 


