
Protokół Nr XIX/16 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 28 grudnia 2016 roku 
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XIX 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 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

 i Miasta Pyzdry na lata 2017 – 2025:  

1) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,  

3) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

4) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2017r:  

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

2) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,  

3) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez 

przewodniczącego Komisji ds. budżetu,  

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej,  

5) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetowego Gminy i Miasta Pyzdry przedstawionego w projekcie budżetu 

na 2017 rok,  

6) dyskusja nad projektem budżetu,  

7) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

8) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

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

    z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.   

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – Osiedla.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej  

       w Pyzdrach na działce nr 1116.  

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

14. Zakończenie sesji. 
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Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy pomyślnie przebiegły rozmowy z właścicielami 

działek przy ul. Wrzesińskiej w sprawie wykupienia gruntów? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w przypadku dwóch właścicieli działek 

jest już zgoda na sprzedaż gruntu gminie. Jeden właściciel jest zainteresowany zamianą na 

grunt, który gmina planuje pozyskać. Pozostali zastanawiają się nad ceną gruntu.  

Dodał, że gmina obecnie nie ma takich możliwości finansowych, żeby wszystkie działki 

wykupić.  

Robert Nowak, radny podziękował w imieniu własnym i mieszkańców Burmistrzowi  

i Radzie Miejskiej za wykonanie nowej nawierzchni drogi przy ul. Orzeszkowej  

i  Konopnickiej.  

 

Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zapytał o poprawę widoczności przy wyjeździe z 

drogi przy ul. Wymysłowskiej na drogę wojewódzką Września – Kalisz.  

Ponadto poruszył temat dotyczący zabezpieczenia budynku znajdującego się przy ul. Staszica, 

który stwarza zagrożenie.   

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że poprawa widoczności w dużej mierze 

zależy od dobrej woli właściciela płota   

Wspomniany budynek jest w złym stanie. Budynek nie ma właściciela, ale ma spadkobiercę, 

który jest w trakcie wyprowadzania spraw. Obecnie budynek jest zabezpieczony taśmą. 

  
Ad. 6.  

1)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017 – 2025.  

2)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0957/41/7/KO/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8.12.2016r. w sprawie 

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

Uchwala stanowi załącznik do protokołu.  

3)  

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.  

4)  
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIX/180/16  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 

2017– 2025 wraz z przegłosowanymi poprawkami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

1)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok. 

2)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

3) 

Przewodnicząca Komisji ds. budżetu, Ilona Nowicka odczytała zbiorczą opinię  

w sprawie projektu budżetu. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

4)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/41/7/KO/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 12.2016 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok 

Uchwala stanowi załącznik do protokołu.  

5)   

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0951/30/7/Ko/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 12.2016 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy i Miasta Pyzdry 

przedstawionego w projekcie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok Uchwala stanowi 

załącznik do protokołu.  

6)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska otworzyła dyskusję na temat budżetu na 2017r. 

Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że budżet przyszłego roku i poprzednie, które 

zostały uchwalone przez radnych służą rozwojowi gminy. Działania burmistrza są dobre,  

perspektywiczne i są popierane przez radnych. Nie tylko mieszkańcy gminy mogą zauważyć, 

że   gmina dużo inwestuje.   

7) 

Radni jednogłośnie przegłosowali poprawki do projektu budżetu na 2016 r. zgłoszone przez 

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

Komisji („za” – 14). Poprawki stanowią załącznik do protokołu.  

8)  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIX/181/16 w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok wraz z przegłosowanymi 

poprawkami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przemysław Dębski, burmistrz podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu 

gminy na 2017r. Podziękowania skierował także do p. Skarbnik, z którą ten budżet 

przygotował. Jest to trzeci budżet uchwalony jednogłośnie. Jest to bardzo motywujące 

zarówno dla burmistrza jak i dla pracowników by jak najlepiej pracować nad jego realizacją. 

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna. W kolejny rok wchodzimy z nadwyżka budżetową, 

czyli z wypracowanymi wolnymi środkami. Zadłużenie gminy jest na bezpiecznym poziomie  

i wynosi ok. 15%. To pozwala, aby móc realizować budżety prorozwojowe.  

Projekt budżetu gminy na 2017 rok jest dobrym projektem z tego względu, że inwestycje są 

dobrze zbilansowane, główny nacisk jest położony na podstawową infrastrukturę min. drogi, 
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kanalizacja sanitarna. Pojawiają się też inwestycje poprawiające estetykę gminy. Te akcenty 

są dobrze rozłożone między miastem a terenem wiejskim.  

Przyszłoroczny budżet będzie pierwszym budżetem realizowanym przy wsparciu środków 

unijnych. Dzisiaj jako pewnik można mówić o czterech inwestycjach tj. budowie drogi w m. 

Walga i w Pyzdrach ul. Zwierzyniec i Miłosławska, rewitalizacji małego parku przy Placu 

Sikorskiego i wymianie poszycia dachu na budynku podcieniowym w Rynku.  

Są oczekiwania na dobre wieści w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosków o 

dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej Rataje – Pietrzyków, adaptację remizy OSP 

w Pyzdrach z przeznaczeniem na nową siedzibę Centrum Kultury, Sportu i Promocji.  

Zapewnił, że budżet traktuje jako plan minimum, a w trakcie roku czynione są starania o 

wykonane dodatkowych zadań w ramach zaoszczędzonych środków czy to po przetargach, 

czy z oszczędności w wydatkach bieżących.  

 

Ad. 8.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.   

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIX/182/16 w 

sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 r.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że w projektach statutów sołectw 

wkradł się błąd techniczny polegający na tym, że w paragrafie mówiącym o liczbie członków 

rad sołeckich wpisana została liczba trzech do wszystkich statutów, a powinno być – 

pozostanie dotychczasowa liczba członków rad sołeckich 3-6, czyli tak jak do tej pory. 

Ponadto w statucie Miasta – Osiedla Pyzdry zaproponowano, że wniosek zgłoszony do 

burmistrza o zwołanie zebrania miejskiego powinien być podpisany przez 1/10 mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, a nie jak jest w projekcie 1/5.  

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – 

Osiedla.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIX/183/16 w 

sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – Osiedla. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej położonej w Pyzdrach na działce nr 1116.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIX/184/16 w 

sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pyzdrach na działce nr 

1116. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, kto zatrudnia prawnika, który udziela 

porad w przychodni zdrowia w Pyzdrach?  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że prawnik ten udziela nieodpłatnej 

porady prawnej. Jest to zadanie rządowe, realizowane przez powiat. Z uwagi na małe 

zainteresowanie punkt porad będzie działał tylko do końca bieżącego roku.  

 

Ad. 12 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 13.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 14).  

 

Ad. 14.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
15 

zamknęła XIX sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 


