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Protokół Nr VIII/19 
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, 

która odbyła się 23 sierpnia 2019 roku 

w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 
 
      

 

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

sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

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

pracowników Urzędu i jednostek podległych, sołtysów, przedstawicieli mediów lokalnych oraz  

wszystkich obecnych gości na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach. 

 

Na podstawie listy obecności w posiedzeniu sesji uczestniczyło 12 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady Miejskiej w Pyzdrach wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Swoją nieobecność na sesji usprawiedliwili radni: Elżbieta Kłossowska, Elżbieta Ratajczyk  

i Barbara Sulkowska. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. 2.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła porządek obrad sesji  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

4. Interpelacje radnych i sołtysów.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032” jako 

równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7.    Zakończenie sesji.  

 

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad dodatkowego tematu – sprawozdanie  

z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przewodnicząca Rady zarządziła 

głosowanie imienne w sprawie przyjęcia dodatkowego tematu. 

 

„Za” przyjęciem dodatkowego temat głosowało 12 radnych.    

 

 

Ad. 3. 

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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Poinformował, że od 1 sierpnia 2019 r. p. Grażyna Juszczak pełni obowiązki sekretarza  

za p. Wiolettę Topór – Mench,  która jest na urlopie macierzyńskim. Pani Juszczak dotychczas 

pełniła funkcję kierownika referatu organizacyjnego.  

 

Stanisław Janiak, radny zapytał, czy nieruchomość zabudowana położona w m. Królewiny 

została sprzedaną za kwotę podaną w ogłoszeniu przetargowym? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w sprawozdaniu podał kwotę uzyskaną ze 

sprzedaży w przybliżeniu. Faktycznie uzyskano kwotę ponad 161 tyś zł. Do przetargu 

przystąpiła tylko jedna osoba i było tylko jedno postąpienie.   

 

 

Ad. 7.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, Justyna Sosnowska poinformowała, że  

w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja.  

 

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, czy coś wiadomo na temat remontu 

wału przeciwpowodziowego, który miał być wykonywany od strony rzeki? Remont wału jest 

ważny, bo występują zmienne warunki atmosferyczne. Obecnie jest susza, ale może 

nieoczekiwanie wystąpić nadmiar opadów.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że była mowa o tym, że inwestycja jest 

przygotowywana do realizacji, ale nie było mowy, że inwestycja jest już na etapie realizacji.  

Na początku 2019 r. Wody Polskie wypłaciły rolnikom indywidualnym, także  gminie Pyzdry 

odszkodowanie za zabrany teren pod modernizację wału.  

Skoro są podejmowane działania, wydatkowane środki, to zapewne po to, aby inwestycja 

doszła do skutku, ale żadna konkretna daty związana z rozpoczęciem prac nie jest znana.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego  dodał, że do urzędu wpłynęło 

zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie budowy obwałowania rzeki Warty  

i Prosny na odcinku Białobrzeg – Modlica.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk – burmistrz mówił o wypłacie odszkodowań, a nikt 

odszkodowania nie otrzymał. Wspólnota Gruntowa wsi Dłusk otrzymała pismo, że wał będzie 

wykonywany w 2019 r.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że odszkodowania dotyczyły wywłaszczeń 

gruntu zarówno prywatnego jak i gminnego niezbędnego do modernizacji wału.  

To nie oznacza, że wszyscy właściciele gruntu przylegającego do wału otrzymają 

odszkodowanie. Odszkodowanie otrzymała gmina, niektórzy mieszkańcy wsi Ruda Komorska, 

Lisewo.  

Najważniejsze, że prace przygotowawcze do modernizacji wału są prowadzone.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk powiedział, że właściciele łąk przy wale podpisywali 

zgody na wejście na grunt. W przypadku zniszczenia będą dopiero wypłacane odszkodowania.   

Przemysław Dębski, burmistrz wyjaśnił, że wypłacone odszkodowania dotyczą przejętego 

gruntu, a te odszkodowania, które dopiero będą wypłacane dotyczyć będą zniszczeń na gruncie.  

 

 

Ad. 8.  

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że w latach minionych gmina realizowała 

poprzez powiat program usuwania azbestu. Mieszkańcy gminy mogli bezpłatnie wyzbywać się 

eternitu, który zdejmowali z dachów. Powiat składał wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska o dofinansowanie na usuwanie azbestu i otrzymywał je w 75%.  
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W bieżącym roku korzystniejszym rozwiązaniem dla gmin jest to, aby same występowały do 

Funduszu o dofinansowanie. Gdy wniosek złoży gmina Pyzdry, to ma szansę otrzymać 100% 

dofinansowania, bo wskaźnik dochodowości ma niższy niż powiat. 

Gmina nie posiada własnego programu usuwania azbestu a Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska dopuszcza przyjęcie programu powiatu przez gminę  jako równoważny gminnemu 

programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

Uchwała musiała zostać podjęta do końca sierpnia br. bo taki jest termin składania wniosków  

o dofinansowanie.  

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032” jako 

równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 

Przewodnicza Rady zarządziła głosowanie imienne w sprawie przyjęcia w/w uchwały. 

 

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VIII/72/19  

w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru 

powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032” jako równoważnego gminnemu programowi 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zapytał, czy wszyscy do 2032 roku muszą dokonać 

wymiany pokrycia dachu, jeśli mają eternit? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że taki termin jest wskazany przez Unię 

Europejską. Ale jest to daleki termin i wiele może się jeszcze wydarzyć.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk przypomniał, że we wsi Dłusk rury wodociągowe są 

azbestowe.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że rury azbestowe są jeszcze w wielu innych 

jeszcze miejscach.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, czy firma wyłoniona ds. usuwania 

azbestu dokona także zdjęcia eternitu z dachu w ustalonym terminie? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że są dwie możliwości, albo wyłania się firmę,  

która będzie odpowiedzialna za zdjęcie eternitu z dachu i odbiór, albo tylko za odbiór.  

Najczęściej wyłania się firmę, która tylko odbiera azbest. 

Trudno jest ustalić jeden termin dla firmy, która zdejmowałaby poszycie dachu i firmy która 

zakładałaby nowe poszycie dachu.  

W większości w praktyce jest tak, że mieszkańcy sami zdejmują stare poszycie dachu, 

zabezpieczają je na własnej posesji układając na palecie i owijając folią.  

Tak zabezpieczony eternit oczekuje na odbiór przez wyspecjalizowaną firmę.  

 

Piotr Pilarski, radny podziękował w imieniu mieszkańców i współorganizatorów dożynek 

gminnych w Dolnych Grądach Panu Burmistrzowi za możliwość ich zorganizowania   

i kierownikowi Centrum Kultury Sportu i Promocji za wspólną pracę.  

Sylwia Kaźmierska, kierownik Centrum Kultury Sportu i Promocji podziękowała za 

współpracę i podkreśliła wielkie zaangażowanie mieszkańców.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że od dawna nie pamięta tak udanych dożynek.  

Widać było duże połączenie sił przy organizacji dożynek co przyniosło dodatkową jakość.  

Po tych dożynkach można dojść do wniosku, że można je zorganizować nawet tam, gdzie nie 

ma żadnego budynku, placu utwardzonego, parkingu.  

Liczą się ludzie i ich zaangażowanie i tym trzeba się kierować przy wyborze lokalizacji 

przyszłych dożynek gminnych.   
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Krzysztof Paszak, radny zgłosił wniosek mieszkańców ul. Miłosławskiej, aby zwrócić uwagę 

i przekazać Policji, że na Perkozie jeżdżą piraci drogowi.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że z tym jest problem. Najlepiej byłoby 

wywyższyć krawężniki i zlikwidować tam wjazdu, ale tego nie można zrobić, bo jest to miejsce, 

w którym woduje się kajaki. Będą starania, aby takich kierowców złapać na gorącym uczynku.  

 

Ad. 6.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad  

o godzinie 14 45 zamknęła VIII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                            Justyna Sosnowska  

 

 


