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Protokół Nr IV/19 
z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, 

która odbyła się 14 lutego 2019 roku 

w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 
 
      

 

Ad. 1.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna Sosnowska o godz. 14 
00

 

otworzyła IV sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

Powitała Radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, Burmistrza Pyzdr,  Panią Skarbnik, Panią 

sekretarz, Panią Mecenas, Kierowników  jednostek podległych i referatów Urzędu Miejskiego 

w Pyzdrach, sołtysów, przedstawicieli mediów lokalnych oraz  wszystkich obecnych gości na 

posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach. 

 

Na podstawie listy obecności w posiedzeniu sesji uczestniczyło 14 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady Miejskiej w Pyzdrach wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Nieobecność na początku sesji zgłosiła radna Elżbieta Ratajczyk.  

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2.  

Radni po wcześniejszym zapoznaniu się z protokołem nr  III z dnia 28 grudnia 2018r. sesji 

Rady Miejskiej w Pyzdrach nie wnieśli  uwag do protokołu z poprzedniej sesji.   

 

Ad. 3.  

Protokół z III sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach w głosowaniu imiennym został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie („za” – 14, nieobecny -1).  

 

Ad. 4.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady Miejskiej z przesłanego porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2.    Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  

7. Interpelacje radnych i sołtysów.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Województwu 

Wielkopolskiemu.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w 

Pyzdrach. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i stawki takiej opłaty.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o numerze 

geodezyjnym 2166/4 położonej w Pyzdrach.  

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

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1528 położonej w Pyzdrach. 

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

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1790 położonej w Pyzdrach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/10/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska w Pyzdrach. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw  

i Miasta – Osiedla Pyzdry.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/11/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolski.  

20. Zapytania i wolne wnioski. 

21. Zakończenie sesji.  

 

zaproponowała wykreślenie punktu 10 dotyczącego podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania 

Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pyzdrach. 

Za powyższą zmianą w głosowaniu imiennym głosowało 14 radnych, nieobecny -1.  

 

Za przyjęciem porządku obrad po zmianie w głosowaniu imiennym głosowało 14 radnych, 

nieobecny -1.  

 

 

Ad. 5.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 7.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedź na interpelację 

radnego zgłoszoną na poprzedniej sesji została udzielona 8 stycznia 2019 r.  

 

Nikt nie złożył interpelacji.  
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Ad. 8.  

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

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/30/19  

w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2019 roku Województwu Wielkopolskiemu.  

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/31/19  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Województwu Wielkopolskiemu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/32/19  

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu odczytał projekt uchwały w sprawie metod ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej  

i stawki takiej opłaty.  

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/33/19  

w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości zamieszkałej i stawki takiej opłaty. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Na posiedzenie sesji weszła radna Elżbieta Ratajczyk  
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Ad. 12.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/34/19  

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy  

i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 13.  

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

nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 2166/4 położonej w Pyzdrach.  

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/35/19  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 2166/4 położonej  

w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 14.  

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

na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1528 

położonej w Pyzdrach. 

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/36/19  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej 

jako działka ewidencyjna  1528 położonej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

Ad. 15.  

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

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1790 

położonej w Pyzdrach. 

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/37/19  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej 

jako działka ewidencyjna  1790 położonej w Pyzdrach.  Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

Ad. 16.  

Przemysław Dębski, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr I/10/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu 

targowiska w Pyzdrach. 

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/38/19  

w sprawie zmiany uchwały nr I/10/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 

r. w sprawie regulaminu targowiska w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17.  

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

w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – Osiedla Pyzdry.  

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/39/19  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – Osiedla 

Pyzdry.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18.  

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

nr III/11/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie. Opinie stanowią załącznik do 

protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IV/40/19  

w sprawie zmiany uchwały nr III/11/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 grudnia 2006 

r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 19.  

Stanisław Janiak, radny zapytał, czy mieszkańcy sołectwa Zapowiednia mogą mieć nadzieję 

na podłączenie światłowodu, by mogli korzystać z internetu?  

Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że w dotacji jaką firma Inea otrzymała  

z Ministerstwa Cyfryzacji jak i w dotychczasowych planach jakie Firma przedstawiła  

sołectwo Zapowiednia nie jest ujęta.  

Na tym terenie gminy widoczna jest duża luka w tym zakresie, a należy zauważyć, że we 

Wrąbczynkowskich Holendrach jest szkoła.  

W pobliżu ujęta jest tylko miejscowość Wrąbczynek. Jest to wioska zwarta i łatwiejsza do 

rozprowadzenie światłowodu.   

 

Dodał, że cały czas prowadzone są rozmowy z firmą Inea. Wykaz osób zainteresowanych 

podłączeniem się do światłowodu został firmie przekazany wraz z deklaracjami.  

W tej sprawie jeszcze nic nie jest przesądzone. Firma analizuje temat.  

Zaznaczył, że będą prowadzone działania, aby na tym terenie gminy mieszkańcy mogli 

korzystać z internetu.    

Wiadomym jest, że do każdej posesji na terenie gminy Pyzdry światłowód nie zostanie 

podłączony, ale żeby tych posesji było jak najwięcej.  

Pierwotnie w dotacji, jaką otrzymała firma Inea było ujętych na terenie gminy Pyzdry 630 

posesji. Zapewne tę liczbę uda się zwiększyć o 100 %  a może i więcej przynajmniej przy 

głównych ciągach komunikacyjnych, przy których jest sporo zabudowań.  

Posesji na terenie gminy jest ok. 2000.   

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  

Poruszył temat wzrostu odpłatności za odpady komunalne. Stwierdził, że radni tak łatwo 

zagłosowali za podwyżką opłaty. Najlepiej byłoby powrócić tak jak było wcześniej.  Każdy 

płaci za faktyczną ilość wyprodukowanych odpadów. Mieszkańcy nie wiedzą, dlaczego 

opłata za odpady tak wzrosła. 

 

Przemysław Dębski, burmistrz  zapewnił, że nie była to ani do Burmistrza ani do radnych 

łatwa decyzja. Rada nie ma możliwości powrotu do sytuacji sprzed lipca 2013r. Od tego 

czasu weszła w życie ustawa, która zobowiązała gminy do prowadzenia gospodarki 

odpadami.  

Faktem obiektywnym jest to, że w gminie od ubiegłego roku bardzo znacząco wzrosły koszty 

związane z gospodarką odpadami. Co miesiąc gmina otrzymuje dwie faktury:  

- od Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, w której opłata za dostarczenie 1 

tony odpadów zmieszanych wynosi 350 zł (do 31.12.2017r. wynosiła 250 zł/t ),  

- od firmy odbierającej odpady – Iglespol  opłata od 1 lipca 2018r. wynosi 220 zł /t ( do 

30.06.2018r. opłata wynosiła 150 zł/t). 

Odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych kosztuje gminę 570 zł.  

Gmina na gospodarce odpadami ani nie może zarabiać, ani nie powinna dokładać.  

Chcąc zbilansować ponoszone koszty całkowicie, to opłata powinna wzrosnąć do 14 zł od 

osoby. Przy wzroście do 13 zł, gmina będzie musiała dołożyć z budżetu gminy ok. 100 tyś zł.  

Będzie trzeba uszczelnić system zarówno w kwestii osób zadeklarowanych do osób 

zamieszkałych, jak również w kwestii rzetelności  segregacji.  

Dzisiaj były odbierane odpady segregowane – szkło i po przeprowadzeniu rozeznania okazuje 

się, że przy niektórych posesjach ten rodzaj odpadów nie był wystawiony do zabrania, a 

mieszkańcy gromadzili szkło przez dwa miesiące.  

W roku 2019 każda gmina w Polsce ma do osiągnięcia 40% poziomu recyklingu, czyli  

łączna waga wszystkich odpadów segregowanych nie może stanowić mniejszej wartości jak 

40% w stosunku do odpadów zmieszanych.  
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Trzeba zrobić wszystko, aby koszty odbioru odpadów były jak najmniejsze i nie narazić 

gminy na kary za brak osiągnięcia wskaźnika recyklingu.  

Temat odpadów nie kończy się na dzisiejszej sesji, zapewne będzie tematem jeszcze w tym 

roku.  

Temat odpadów będzie przedstawiony na najbliższych zebraniach wiejskich.  

Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że koszty dla gminy byłyby mniejsze, gdyby odpady 

były wywożone bezpośrednio do Lulkowa z pominięciem Barda, gdzie odbywa się 

przeładunek.  

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że gmina Pyzdry jest najdalej położona od 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – ok. 67 km. Gdyby nie baza 

przeładunkowa w Bardzie, to gmina Pyzdry musiałaby ponosić jeszcze wyższe koszty za 

transport.  

Gromadzone odpady w Bardzie są dużymi transportami dowożone do Lulkowa. Bardo zostało 

po to uruchomione, żeby powiat wrzesiński nie był tak bardzo poszkodowany w stosunku do 

powiatu gnieźnieńskiego, ze względu na odległości.  

Gmina ogłaszając przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców wyznacza wykonawcy cel 

dowozu czyli Bardo. To sprawia, że gmina Pyzdry ponosi niższe koszty za odbiór odpadów, 

niż gdyby gmina Pyzdry musiał odpady dostarczać bezpośrednio do Lulkowa.  

 

Prawdą jest też to, koszt przewozu odpadów z Barda do Lulkowa ponoszą wszystkie gminy w 

opłacie 350 zł, jaką płacą do Lulkowa.  

  

 Dodał, że w okolicy, poza Bardem, które należy do Lulkowa jest zakład  zagospodarowania 

odpadów w Jarocinie i Koninie, ale ani do jednego ani do drugiego zakładu nie jest bliżej niż 

do Barda.   

 

Ad. 21.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad  

o godzinie 15 
10 

zamknęła IV sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                            Justyna Sosnowska  

 

 


