
Protokół Nr XV/16 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 4 sierpnia 2016 roku 
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XV sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza, pracowników urzędu, 

sołtysów, a także zaproszonych gości.  

Następnie 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.  

 

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 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  

i ustalenia ich przebiegu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2025  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania 

pn.: „Naprawa i wymiana poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń drewnianego 

Domu Podcieniowego w Pyzdrach” 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na 

realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia i objęcia udziałów przez Gminę i Miasto 

Pyzdry w Spółce z o. o „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. 

12.  Zapytania i wolne wnioski. 

13.  Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

14.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

15. Zakończenie sesji. 

Następnie wniosła o wycofanie z porządku obrad sesji punktu 10. Powód wycofania został 

przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.  

 

„Za” wykreśleniem w/w punktu głosowało 15 radnych.  

Porządek  obrad po zmianie został przyjęty jednogłośnie przez radnych.  

 

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.  

Krzysztof Paszak, radny w imieniu mieszkańców ulicy Zwierzyniec i własnym zgłosił 

wniosek o rozważenie możliwości budowy chodnika przy nowopowstałej drodze przy ul. 

Zwierzyniec.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że droga przy ul. Miłosławskiej, która będzie 

wykonywana w przyszłym roku w ramach dofinansowania łącznie z chodnikami.  

Natomiast będzie trzeba sprawdzić możliwości wykonania chodnika przy ul. Zwierzyniec.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zgłosił potrzebę wycięcia krzewów przy 

drodze w kierunku Zagórowa, bo obecnie wyjazd z Walgi  na drogę jest mało widoczny.  
 

Ad. 6.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg 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 XV/140/16  

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 7.  

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na częściowe odczytanie projektu uchwały.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta 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 XV/141/16  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta 

Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 8.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 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 XV/142/16  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 

2025. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację zadania pn.: „Naprawa i wymiana poszycia dachu, prace 

adaptacyjne pomieszczeń drewnianego Domu Podcieniowego w Pyzdrach” 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
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Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/143/16  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Naprawa  

i wymiana poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń drewnianego Domu 

Podcieniowego w Pyzdrach”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia i objęcia 

udziałów przez Gminę i Miasto Pyzdry w Spółce z o. o „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”  

z siedzibą w Kaliszu. 

 

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 XV/144/16  

w sprawie przystąpienia i objęcia udziałów przez Gminę i Miasto Pyzdry w Spółce z o. o 

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11.  

Nikt nie zabrał głosu.  

 

Ad. 12 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 13.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 15).  

 

Ad. 14.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 14 
40 

zamknęła XV sesję Rady Miejskiej. 

 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 


