
Protokół Nr VIII/15 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 23 września 2015 roku  
      
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
VIII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza, pracowników urzędu, 
radnych powiatowych, sołtysów, a także zaproszonych gości.  
Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 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 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr 

III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Pyzdry. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry”.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
15. Zakończenie sesji. 

 
Na sesje przybył radny Marcin Budziszewski. 

 
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. 
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Ad. 5.  
Kazimierz Szablewski, radny zgłosił, że za mostem (jadąc w stronę Kalisza) po lewej 
stronie drogi są suche topole.  
Stanisław Janiak, radny wnioskował o dokończenie budowy drogi Królewiny – 
Zapowiednia.  
Jerzy Wawrzyniak, sołtys sołectwa Lisewo zapytał co z rozbudową hydroforni w Lisewie?  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że pismo w powyższej sprawie mówi  
o zaplanowaniu tego zadania w 2016r.. Rozbudowa hydroforni jest zasadna. Korzysta z niej 
ok. 1/3 obszarowo terenu gminy.  
Wniosek został przedstawiony radnym na posiedzeniach Komisji 
Budżet gminy jest konstruowany na przełomie października/ listopada. Zatem wniosek będzie 
dopiero rozpatrywany. 
Polińska Halina, sołtys sołectwa Kruszyny  
Autobus szkolny nie wysadza dzieci na przystanku w m. Kruszyny II jadąc w stronę Rudy 
Komorskiej, ale po drugiej stronie drogi w związku z czym dzieci są narażone na 
niebezpieczeństwo. 
Przy posesji p. Głowackiego autobus nie wjeżdża na przystanek, ale przystaje naprzeciwko  
i dzieci muszą przechodzić przez drogę.  
W środku wsi przy lesie jest przystanek, do którego autobus nie przyjeżdża, ale wysadza 
dzieci na drodze kaliskiej.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga poinformował, że za skrętem na Zagórów ( 
ok. 100m) jest pochylona brzoza, która zasłania widoczność.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk podziękował Burmistrzowi za prace wykonane na 
terenie wsi Dłusk.  
 
Ad. 6.  
Przemysław Jankowski, pracownik Urzędu odczytał uchwałę w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry. 
 
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 VIII/74/15  
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie sprostowania błędu  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 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 VIII/75/15  
w sprawie sprostowania błędu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry 
na lata 2015 – 2025. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie.  
Dodała, że na posiedzeniach Komisji była akceptacja, aby 60.000,- zł przeznaczyć na wydatki 
związane z rozbiórka budynku starego przedszkola.  
Wydatki te zapisane zostaną w rozdziale 90095 § 4300 – 600.000,- zł,  
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Środki zostaną pozyskane ze zmniejszeniem wydatków na:  
- spłata odsetek od kredytu - 39.000,- zł (rozdział 75702  §8110), 
- pobyt dzieci z gminy Pyzdry w przedszkolach w ościennych gminach – 11.000 zł (rozdział 
80104 § 2310) ,  
- wynagrodzenia pracowników opieki społecznej - 10.000,- zł  (rozdział 85219 § 4010).  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że na posiedzeniu była mowa o kwocie 50.000 zł.  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że ze wstępnych informacji wynika, że 
najniższa firma dokona rozbiórki przedszkola za kwotę ponad 60.000 zł. Niemniej jednak 
negocjacje jeszcze trwają.  
Jeżeli znajdzie się wykonawca za niższą cenę, to kwota na to zadanie będzie wydatkowana 
niższa od zaplanowanej.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że po poniedziałkowych posiedzeniach 
Komisji zwrócono się jeszcze do dwóch firm z zapytaniem o wycenę zadania.  
Zaplanowanie kwoty na określone zadanie nie jest jednoznaczne z tym, że w całości trzeba ją 
wydatkować.  
A jeżeli zaplanowana kwota byłaby za mała, to realizacja zadania wymagałaby konsultacji z 
radnymi i zwiększeniem pieniędzy na to zadanie podejmując stosowną uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie.  
 
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 VIII/76/15 
 w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9  
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 
uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr III/29/15 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. 
 
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 VIII/77/15  
w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry”.  
 
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 VIII/78/15 
 w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 11  
Wioletta Topór – Mench odczytała uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego 
zgłoszonych kandydatów na ławników. 
 
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 VIII/79/15 
 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. 
 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Henryk Szymański, mieszkaniec Pyzdr poinformował, że oświetlenie podświetlające 
klasztor oślepia kierowców.  
 
Ad. 13 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 14.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 15.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 14 55 zamknęła VIII sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  
 
Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  


