
Protokół Nr XVII/16 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 3 listopada 2016 roku 
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XVII 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 na 2016 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

      2016–2025.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

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

rolnego.  

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

transportowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu m. Tarnowa.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu m. Pyzdry.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry  

z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.  

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.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  poinformował, że jest słaba widoczność przy 

wyjeździe z drogi przy ul. Wymysłowskiej na drogę wojewódzką Września – Kalisz. Dlatego 

należałoby zwrócić się do właścicieli pobliskiej posesji o wycięcie bzu.  

 

Ad. 6.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2016–2025. 

 

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 XVII/157/16  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2025. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę 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 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVI/158/16  

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

załącznik do protokołu. 

 
Ad. 8.  

Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę 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 – 4,54 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 – 0,35 zł od 1 m² powierzchni;  

      „za” głosowało 14 radnych, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” – 0, 
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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 – 

2,98 zł od 1 m
2 

powierzchni („za” – 3); 

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

 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;  

      „za” głosowało 14 radnych, „przeciw” - 1, „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 – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

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

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł 

od 1 m² powierzchni użytkowej; 

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

 

e) 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 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7   

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

 

Radni jednogłośnie przyjęli zapisy paragrafu 2,3,4 uchwały.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych podjęła uchwałę Nr XVII/159/15 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 
Ad. 9.  

Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie obniżenia 

ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/160/16  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10.  

Wiesława Sawczuk, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/161/16  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 11.  

Wiesława Sawczuk, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie opłaty 

prolongacyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/162/16 

w sprawie opłaty prolongacyjnej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Przewodnicząca obrad zarządziła o godzinie 15 

00
 przerwę w obradach, która trwała do 

godziny 15 
15

. 

 
Ad. 12.  

Honorata Matuszewska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Tarnowa.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/163/16  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Tarnowa.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 13  

Honorata Matuszewska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Pyzdry.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/164/16 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Pyzdry.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 14  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 

uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/165/16 

 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 15  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/166/16 

 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 16 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

w Pyzdrach. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/167/16 

 w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 17 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/168/16 

 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 r.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 18.  

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny zapytała, czy sołtys może nakazać mieszkańcom 

wycięcie krzewów wzdłuż swoich posesji znajdujących się przy drodze asfaltowej? Czy 

istnieje inna forma zobowiązania właścicieli gruntów do wycięcia krzewów, które powodują 

zwężenie drogi.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że rozrastające się krzewy przy drogach są 

problemem powszechnym. Poza dobrymi obyczajami obowiązuje jeszcze prawo mówiące o 

zanieczyszczaniu pasa drogowego.  

Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierów Kolonia zapytała, czy to praktykuje się też 

w stosunku do Nadleśnictwa? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że ten problem nie rozpatruje się 

podmiotowo, ale przedmiotowo. Dodał, że jeżeli ktoś nie wykazuje chęci dokonania wycinki, 

to wykonuje się ją samemu i obciąża kosztami.  

Podobna sytuacja związana była ze ścieżką rowerową, na którą wchodziły gałęzie drzew.  

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny zapytała o termin ważności wodomierza i kto 

ponosi koszty wymiany wodomierza? 
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Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk powiedział, że na przystanku PKS w Pyzdrach 

parkują samochody ciężarowe.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że są zgłaszane uwagi pod adresem porządku 

na terenie przystanku w Pyzdrach przy ul. Dworcowej. Zapewne młodzież szukając cichego 

miejsca spotyka się tam i nie zawsze pozostawia po sobie porządek.  

Prawdą jest, że na przystanku parkują samochody ciężarowe, ale najczęściej w godzinach 

wieczornych, kiedy to już nikomu nie przeszkadzają.  

Z chwilą powstania w sąsiedztwie marketu sytuacja sama się zmieni.  

Za rozkład jazdy autobusów, za przystanki odpowiedzialna jest gmina. Rozkłady są 

uzupełniane, ale za ich zniszczeniami trudno nadążyć.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady stwierdziła, że lepiej jak tiry parkują na placu 

przystankowym niż na ulicach w mieście powodując niekiedy zniszczenie chodnika, czy 

krawężnika.  

 

Ad. 19 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 20.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 15).  

 

Ad. 21.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
30 

zamknęła XVII sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 


