Rada Miejska w Pyzdrach
Radni - Sesja

Protokół nr XIII/2020
Obrady rozpoczęto 23 stycznia 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:00 tego samego
dnia.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, Justyna Sosnowska otworzyła XIII sesję Rady
Miejskiej w Pyzdrach.
Powitała Radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, Burmistrza Pyzdr, Sekretarza, Radcę
Prawnego, Skarbnika, kierowników referatów i pracowników Urzędu Miejskiego, sołtysów,
przedstawicieli mediów lokalnych oraz wszystkich obecnych gości na posiedzeniu sesji Rady
Miejskiej w Pyzdrach.
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.
Obecni:
1. Marcin Budziszewski
2. Stanisław Janiak
3. Elżbieta Kłossowska
4. Monika Łakoma
5. Andrzej Łyskawa
6. Robert Nowak
7. Ilona Nowicka
8. Krzysztof Paszak
9. Piotr Pilarski
10. Mieczysław Podlewski
11. Zdzisław Przybyła
12. Henryk Pyrzyk
13. Elżbieta Ratajczyk
14. Justyna Sosnowska
15. Barbara Sulkowska
Ad. 2.
Przewodnicząca Rady, Justyna Sosnowska zapytała, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej
sesji - nr XII/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.?
Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołów z poprzedniej sesji.
Ad. 3.
Protokół nr XII/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 r. został przyjęty.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska,
Barbara Sulkowska
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Ad. 4.
Przewodnicząca Rady, Justyna Sosnowska zapytała radnych, czy są uwagi do wcześniej
otrzymanego porządku obrad sesji?
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 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca
składania deklaracji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w
miejscowości Pyzdry.
13. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Nadrzecznej 5
w miejscowości Pyzdry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Kaliskiej 39
w miejscowości Pyzdry.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej
numerem geodezyjnym 288/12 położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie
Holendry.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji.
Andrzej Łyskawa, radny złożył wniosek w sprawie wykreślenia punktu 14 z porządku obrad
dzisiejszej sesji i skierowanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia na posiedzeniach
komisji.
Następnie przystąpiono do głosowania.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia wniosku radnego w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 14 dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie najmu lokalu położonego w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej w
Pyzdrach i do ponownego rozpatrzenia.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
W związku z nieaktywowaniem się głosowania imiennego zostały ustalone wyniki imienne:
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ZA – (11)
Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Andrzej Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka ,
Krzysztof Paszak, Mieczysław Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta
Ratajczyk , Barbara Sulkowska
PRZECIW (3)
Marcin Budziszewski, Monika Łakoma, Justyna Sosnowska
WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Piotr Pilarski,
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 w okresie międzysesyjnym
nie złożono interpelacji.
Na sesji nikt nie złożył interpelacji.
Ad. 8.
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego w Pyzdrach odczytał projekt uchwały w
sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na wspólnym posiedzeniu w dniu 15.01.2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska,
Barbara Sulkowska
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/106/2020 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 9.
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego w Pyzdrach odczytał projekt uchwały w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na wspólnym posiedzeniu w dniu 15.01.2020 r., a
Komisja Budżetowo – Finansowa ponownie na posiedzeniu w dniu 20.01.2020 r.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że na ręce przewodniczącej rady
wpłynął wniosek Komisji Budżetowo – Finansowej w sprawie zmiany paragrafu 4 projektu
uchwały:
„ Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości:
2,00 zł miesięcznie od mieszkańca”.
Poinformowała, że najpierw będzie głosowany projekt uchwały, który został na wspólnym
posiedzeniu Komisji zaopiniowany pozytywnie i został przed chwilą odczytany.
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy w przypadku, gdy pierwsza uchwała nie zostanie
przyjęta, to pod głosowanie zostanie poddana druga uchwała z propozycją Komisji
Budżetowo - Finansowej.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady potwierdziła, że jeżeli ten projekt uchwały nie
zostanie przez radnych przegłosowany, to wtedy będzie poddany pod głosowanie projekt
uchwały z propozycją zaproponowaną przez Komisję Budżetowo – Finansową.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty, w której jest zapis: w paragrafie 2 – 20 zł, w paragrafie 3 – 40 zł, w paragrafie 4 – 1
zł.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Marcin Budziszewski , Elżbieta Kłossowska , Ilona Nowicka , Justyna Sosnowska, Barbara
Sulkowska
PRZECIW (10)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Andrzej Łyskawa , Robert Nowak , Krzysztof Paszak,
Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta
Ratajczyk
W związku z tym, że w/w uchwała nie przeszła Mirosław Balicki, pracownik Urzędu
Miejskiego w Pyzdrach odczytał uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, w której
jest zapis: w paragrafie 2 – 20 zł, w paragrafie 3 – 40 zł, w paragrafie 4 – 2 zł, czyli zgłoszoną
propozycję przez Komisję Budżetowo – Finansową.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że nie dysponuje żadnymi wyliczeniami, które
uzasadniałyby wprowadzenie tak dużej zniżki opłaty za odpady z tytułu gromadzenia
odpadów bio na posesji.
Wielkość odbioru odpadów bio do odbioru wszystkich odpadów nie jest tak znaczący, by
zastosować tak wysoką obniżkę opłaty.
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Jeżeli przedstawione na posiedzeniu komisji wyliczenia nie przekonują radnych do
zastosowania ulgi w wysokości 1 zł, to podał przykłady rozwiązań w innych gminach. W
gminie Żerków wprowadzono ulgę w wysokości 0,50 zł od mieszkańca, Nekla – 1 zł od
posesji.
Ulga w wysokości 1 zł od mieszkańca jest w miarę standardowym rozwiązaniem.
Barbara Sulkowska, radna skierowała pytanie do Komisji Budżetowo – Finansowej o
umotywowanie swojego wniosku.
Stanisław Janiak, radny poinformował, że w sołectwie Zapowiednia odpady bio wystawia do
odbioru tylko dwóch mieszkańców. Przy uldze w wysokości 1 zł nie będą kompostować
odpadów bio na swojej działce. Przy zniżce opłaty o 2 zł może tak.
Może ta zniżka spowoduje, że na wioski nie będzie potrzeby jechać po odpady bio, bo
wszyscy mieszkańcy zadeklarują kompostownik.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że obliczenie opłaty stałej jest możliwe,
ponieważ są znane potrzebne dane. Natomiast kwestia ulgi za wprowadzenie kompostownika
jest dzisiaj tylko prognozą, bo nie wiadomo ile faktycznie osób zadeklaruje gromadzenie
odpadów bio na swojej działce.
Dzisiaj trudno wyliczyć, jakie gmina z tego tytułu będzie miała korzyści.
Na wprowadzenie kompostownika będzie mało wpływ kilka czynników min. czy na działce
gdzie znajduje się budynek będzie miejsce na kompostownik, czy wzrost ulgi za
kompostownik wpłynie na decyzję mieszkańców o nie wystawianiu odpadów bio, ale ich
kompostowaniu.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że do tematu należy podejść rozpatrując go z dwóch
stron. A może zastosować ulgę od posesji.
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy ktoś ma nadzór nad firmą, która ustala opłaty za odbiór
odpadów w Lulkowie? Wysokość opłat się zmienia. Czy te podwyżki opłat są przeznaczane
na pensje dla prezesów firmy, pracowników obsługi. Nikt tych podwyżek nie kontroluje.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na ten temat dużo powiedział ma wspólnym
posiedzeniu komisji.
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie wprowadził od 1 stycznia 2020 bardzo
wysokie podwyżki opłat, które gminy od stycznia muszą płacić. Są to podwyżki, których nie
da się uzasadnić uwzględniając podwyżkę cen energii, minimalnej płacy z podwyżką rzędu
500% w przypadku opłaty za szkło i plastiku.
Na razie przyczyny podwyżki nie szuka się tam gdzie powinno się. Prezes Rady Ministrów
wydał polecenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, by dokładnie kontrolowała uchwały gmin
dotyczące gospodarki odpadami. A gmina jest w tej usłudze pośrednikiem, świadczy na rzecz
mieszkańców usługę, którą realizuje z wykorzystaniem dwóch podmiotów – Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, który utylizuje te odpady i firma świadcząca usługi
transportowe (firma Iglespol).
Gmina po jednej stronie ma wpływy, a po drugiej wydatki, które w związku z bardzo
wysokimi opłatami ustalonymi przez ZZO w Lulkowie bardzo drastycznie wzrosły. To
spowodowało zaproponowanie wzrostu opłaty za odpady dla mieszkańca.
Dopóki nie zostanie rozmontowany system monopolistyczny, który został zbudowany w
zakresie gospodarki odpadami, to gminy z takimi sytuacjami będą miały do czynienia.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził , że temat podwyżki opłat za odpady zapoczątkował
prezydent Warszawy. Jest to temat dotyczący całej Polski.
Stanisław Janiak, radny powiedział, że z informacji przekazanej na wspólnym posiedzeniu
Komisji przez Pana Burmistrza wynika, że w gminie Miłosław do przetargu na transport
odpadów przystąpiły dwie firmy i opłaty za transport pozostały na dotychczasowym
poziomie, pomimo przewidzianych podwyżek np., prądu itd.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w gminie Pyzdry będzie dopiero przetarg na
odbiór odpadów i dobrze byłoby, gdyby do przetargu przystąpiła więcej niż jedna firma.
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Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady stwierdziła, że jeżeli wpłaty mieszkańców za
odpady nie pokryją kosztów ponoszonych przez gminę, to będzie trzeba pokryć to z budżetu
gminy. To decyzja każdego radnego, czy podejmiemy uchwałę zaproponowaną przez
Komisję Budżetowo – Finansową.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty, w której jest zapis: w paragrafie 2 – 20 zł, w paragrafie 3 – 40 zł, w paragrafie 4 – 2
zł.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
W związku z nieaktywowaniem się głosowania imiennego zostały ustalone wyniki imienne:
ZA – (9)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Andrzej Łyskawa , Robert Nowak , Piotr Pilarski,
Mieczysław Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk,
PRZECIW, WSTRZYMUJE SIĘ (6)
Marcin Budziszewski, Elżbieta Kłossowska, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Justyna
Sosnowska, Barbara Sulkowska
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 9 głosami „za” przy „przeciw”, „wstrzymał
się” – 6 podjęła uchwałę Nr XIII/107/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10.
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego w Pyzdrach odczytał projekt uchwały w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na wspólnym posiedzeniu w dniu 15.01.2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska,
Barbara Sulkowska
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/108/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania
deklaracji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11.
Honorata Koszarek, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie
przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
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Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na wspólnym posiedzeniu w dniu 15.01.2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska,
Barbara Sulkowska
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/109/2020 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12.
Honorata Koszarek, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie
najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na wspólnym posiedzeniu w dniu 15.01.2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska,
Barbara Sulkowska
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/110/2020 w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 13.
Honorata Koszarek, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie
najmu lokalu położonego przy ul. Nadrzecznej 5 w miejscowości Pyzdry.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na wspólnym posiedzeniu w dniu 15.01.2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska,
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Barbara Sulkowska
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/111/2020 w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Nadrzecznej 5 w miejscowości
Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.
Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 288/12 położonej
w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie Holendry.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na wspólnym posiedzeniu w dniu 15.01.2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska,
Barbara Sulkowska
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/112/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem
geodezyjnym 288/12 położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczynkowskie Holendry.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15.
Grażyna Juszczak, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze
Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na wspólnym posiedzeniu w dniu 15.01.2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski ,
Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara
Sulkowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Robert Nowak
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” , „wstrzymał się” – 1 podjęła
uchwałę Nr XIII/113/2020 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 17.
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk powiedział, że odpadów bio w sołectwie nie ma,
dlatego należałoby dokonać rozeznania i nie wysyłać do tych wiosek samochodu po bio,
gdzie ich faktycznie nie będzie. W ten sposób można obniżyć koszty transportu.
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego stwierdził, że jeżeli chociaż jedna osoba
zadeklarowałaby odpady np. w Ksawerowie to i tak samochód pojedzie przez m. Dłusk,
Rataje, Pietrzyków.
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk dodał, że jeśli ktoś na wioskach będzie miał odpady
bio, to może przekazywać je sąsiadowi mającemu gospodarstwo.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że do mieszkańców musi zostać
skierowana dokładna informacja na temat odbioru odpadów.
Na spotkaniu z sołtysami ten temat też będzie poruszany.
Ad. 18.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad
zamknęła XIII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.
Protokołowała:

Przewodnicząca obrad

Alina Banaszak

Justyna Sosnowska
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