
Protokół Nr II/14 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 29 grudnia 2014 roku  
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 

II sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach, powitała radnych, burmistrza, pracowników urzędu, 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów, a także zaproszonych gości.  

Przewodnicząca 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.  

 

Przewodnicząca zaznaczyła, że porządek posiedzenia został radnym przesłany wraz  

z materiałami na sesję.  

Nikt z radnych nie zgłosił zmian do porządku obrad, w związku z czym przedstawia się on 

następująco: 

 

1. 

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 Gminny i Miasta na 2014 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

  i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.  

a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,  

c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2015r:  

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,  

c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez 

przewodniczącego Komisji ds. budżetu,  

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej,  

e) dyskusja nad projektem budżetu,  

f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

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

z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg gminnych  

i ustalenia ich przebiegu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów.  

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18 .Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

20. Zakończenie sesji. 

 

Ad. 3 

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Stanisław Janiak, radny zgłosił do naprawy nawierzchnię drogi gruntowej, powiatowej 

znajdującej się na odcinku od byłej zlewni mleka we Wrąbczynkowskich Holendrach do 

Myszakowa. Droga została rozjechana przez ciężkie samochody.  

Dodał, że do niedawna droga ta była drogą gminną.  

Zapytał, kto będzie naprawiał tę drogę?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w ostatnim czasie w sprawie tej drogi była 

podjęta interwencja.  

Po zakończeniu budowy stawu, do którego dojeżdżają samochody w/w drogą, zostanie  

komisyjnie na miejscu oceniony stan drogi, szkody wyrządzone i spisany protokół.  

Wcześniej rozważano możliwość wprowadzenia zakazów. Ale na drodze gruntowej nie 

można wprowadzić zakazów np. ograniczyć tonażu.  

Do zakończenia budowy stawu nie ma sensu naprawiania drogi, ponieważ i tak zostałaby 

zniszczona przez transport samochodowy.  

Natomiast o złym stanie nawierzchni drogi powiatowej Zapowiednia – Wrąbczynek zarządca 

drogi wie. Przedstawiciele Starostwa oglądali drogę i znają jej zły stan.  

Ostatnio niekorzystnie na drogę wpływa duża liczba ciężkiego sprzęt samochodowego 

przejeżdżającego ta drogą.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady dodała, że najgorsze miejsca zostały 

naprawione. Ale to nie załatwia sprawy. Zapewne duży udział w naprawie drogi będzie miał 

ten, co ją zniszczył.  

Mieczysław Podlewski, radny ponowił interpelację z poprzedniej kadencji dotyczącą 

wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze powiatowej na odcinku Rudy Komorskiej.  

Nie tak dawno doszło do kolizji drogowej w Rudzie Komorskiej, w której został 

poszkodowany pieszy na chodniku.  

Kierowcy jadą z nadmierną prędkością, a mieszkańcy mają problem z wyjazdem na drogę ze 

swoich posesji.  

Była wizja w terenie przedstawicieli Starostwa w godzinach 1000 – 1100, którzy stwierdzili 

małe natężenie ruchu. Natomiast duży ruch jest w godzinach rannych  600 – 700. 

Miały być patrole policji z radarem. Ale ich nie ma.  

Krzysztof Paszak, radny zgłosił, że na drodze powiatowej na odcinku ul. Wrocławskiej, 

gdzie była budowana kanalizacja  załamują się pobocza.  
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Małgorzata Maćkowiak, sołtys sołectwa Białobrzeg zapytała, czy w przyszłym roku będzie 

realizowana budowa sieci wodociągowej do mieszkańców Białobrzeg Ratajski?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że są zaplanowane środki w budżecie gminy 

na 2015 rok.  

 

Ad. 6.  

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

2014 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 II/9/14 w 

sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Pyzdry na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad. 7.  

a)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.  

b)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0957/10/7/KO/2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25.11.2014r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry. 

Uchwala stanowi załącznik do protokołu.  

c)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

Radni jednogłośnie przegłosowali poprawki Burmistrza i wynikające z opinii RIO, które 

szczegółowo były omówione na posiedzeniach Komisji. Poprawki stanowią załącznik do 

protokołu.  

d)  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr II/10/14 w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 

2015 – 2025 wraz z przegłosowanymi poprawkami. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 8.  

a)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok. 

b)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

c) 

Przewodnicząca Komisji ds. budżetu, Ilona Nowicka odczytała zbiorczą opinię  

w sprawie projektu budżetu. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

d)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/1/7/KO/2013 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o 

projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok Uchwala stanowi 

załącznik do protokołu.  

e)  
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Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska otworzyła dyskusję na temat budżetu na 2015r. 

Nikt z radnych nie zajął głosu.  

f) 

Radni jednogłośnie przegłosowali poprawki do projektu budżetu na 2015 r. zgłoszone przez 

Burmistrza i wynikające z opinii RIO, które szczegółowo były omówione na posiedzeniach 

Komisji. Poprawki stanowią załącznik do protokołu.  

g)  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr II/11/14  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok wraz z przegłosowanymi 

poprawkami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przemysław Dębski, burmistrz podziękował radnym za poparcie budżetu gminy na 2015r. 

W zakresie realizacji inwestycji jest to projekt minimum. Ma nadzielę, że uda się wykonać 

więcej niż zostało zaplanowane. Może uda się zrealizować 10% budżetu gminy w zakresie 

inwestycji.  

Rok 2015 nie będzie bogaty w inwestycje, ponieważ nie będzie jeszcze możliwości 

pozyskania wsparcia zewnętrznego  

 

Ad. 9. 

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrza Pyzdr. W § 2 należy dopisać” za wyjątkiem wzrostu dodatku stażowego za 

kolejny przepracowany 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 II/12/14 w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zarządziła przerwę w obradach.  

 

Ad. 10.   

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

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 II/13/14  

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

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 II/14/14  

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



 5 

Ad. 12.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.   

 

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 II/15/14  

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 

pozarządowymi na 2015 r.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych 

zwierząt.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „przeciw” podjęła uchwałę 

Nr II/16/14 w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz 

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg 

gminnych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

 

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 II/17/14  

w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu 

osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Następnie poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr II/18/14  

w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014r.  

w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 16.  

Monika Mizerka, p.o. kierownika Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

odczytała projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko – Gminnego 
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Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.  

 

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 II/19/14  

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 

prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

17.  

Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego.  

 

Ad. 18. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 19.  

Protokół sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 20.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 50 zamknęła II sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  

 

 

 

 
 


