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Protokół Nr XXIII/17 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 28 czerwca 2017 roku 

 

      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXIII 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. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze na radnego.  

4. Złożenie ślubowania przez radną. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  

7. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  

        i Miasta Pyzdry za 2016 r.: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2016r., 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania     

     budżetu za 2016 r.,   

3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania  

     budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,  

4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,  

5) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji  

     Rewizyjnej,  

6) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr, 

7) podjęcie uchwał w sprawie:  

              a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2016 r. 

              b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy  

       i Miasta Pyzdry do roku 2023”.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie najmu  nieruchomości położonej w Pietrzykowie.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.   

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

16. Zakończenie sesji. 
 

 

 



str. 2 
 

Ad. 3.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska przypomniała, że Wojewoda 

Wielkopolski zarządził wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 3 do Rady Miejskiej  

w Pyzdrach na dzień 28 maja 2017 r. W związku z tym, że zgłoszony został jeden kandydat 

na radnego mandat radnego obsadzono bez głosowania.  

W wyniku wyborów uzupełniających radną Rady Miejskiej została p. Barbara Sulkowska.  

Zanim zostało wręczone zaświadczenia, poprosiła wszystkich o powstanie i odśpiewanie 

Hymnu Państwowego.  

Następnie przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej p. Lidia Ostrowska wręczyła  

p. Barbarze Sulkowksiej zaświadczenie o wyborze na radną i złożyła gratulacje, życząc 

dobrej i owocnej współpracy.  

 

Ad 4. 

Dalszą częścią obrad sesji było złożenia ślubowania przez radną. 

 „ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”.  Tak mi dopomóż Bóg”.  

Życzenia radnej złożyli Przewodnicząca Rady Miejskiej i Burmistrz.  

 

 

Ad. 5.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Elżbieta Ratajczyk, radna dopowiedziała do wypowiedzi burmistrza na temat egzaminów 

gimnazjalistów.  

Aby oddać całą prawdę o wynikach egzaminu gimnazjalnego, należy wyniki przedstawić  

w tzw. skali staninowej, bo ta skala – a nie punkty procentowe – daje prawdziwy obraz 

osiągnięć uczniów na egzaminie.  

Szkoła w Pyzdrach najlepiej napisała egzamin w staninie 7 na 9 z matematyki i języka 

niemieckiego (w stopniu rozszerzonym).  

W staninie 6 jest język polski i przedmioty przyrodnicze czyli chemia, biologia i fizyka.  

Mieczysław Podlewski, radny złożył w imieniu p. Ilony Paszak podziękowania za 

wybudowanie drogi w Rudzie Komorskiej, która ułatwia p. Ilonie funkcjonowanie w życiu 

codziennym.  

 

Ad. 6.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 7.  

Stanisław Janiak, radny zgłosił interpelacje odnośnie odnowienia planu budowy drogi 

Zapowiednia – Królewiny, który był wykonany w 2008 roku. Koszt wykonania drogi  to ok. 

350.000 zł.  

Ad. 8.  

1) Marta Krygiel, główna księgowa poinformowała, że w 2016 roku dochody zostały 

wykonane w kwocie 28.349.644,34 zł co stanowi 99,35 % zakładanego planu, wydatki 

wykonano w kwocie  27.435.732,06 zł, co stanowi  96,76 % zakładanego planu.  

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 913.912,28 zł.   

Wydatki majątkowe w 2016 r. wyniosły 1.929.267,92 zł, co stanowi 7,03 %  ogółem 

wykonanych wydatków.  

W trakcie rok zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 

409.728,48 zł. 

W roku 2016 nie było potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań 

inwestycyjnych.  

 

Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

2) Marta Krygiel, główna księgowa odczytała uchwałę Nr SO-0954/34/7/Ko/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14.04.2017 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2016. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

3) Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 13/2017  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr za 2016 r. z dnia 18.05.2017 r., który 

stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłosili pytań do odczytanego protokołu.  

 

4) Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę nr 

1/2017 z dnia 18.05.2017 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady 

Miejskiej w Pyzdrach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdry z tytułu wykonania 

budżetu za 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie mieli pytań do odczytanej uchwały.  

5) Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę nr SO-

0955/19/7/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu 

wykonania budżetu za 2016 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

6) Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska otworzyła dyskusję nad 

udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska zapytała Burmistrza, czy przyjął 

wszystkie uwagi przekazane przez Regionalna Izbę Obrachunkową?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że tak.  

Andrzej Łyskawa, radny - w odniesieniu do wykonania budżetu stwierdził, że Burmistrz 

może się cieszyć, że ma taką Radę, a Rada, że ma takiego Burmistrza. Ale dodał, że nigdy nie 

jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.  

 

7a) Marta Krygiel, główna księgowa odczytała uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2016 r.   

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/210/17  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2016r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7b) Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 

XXIII/211/17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przemysław Dębski, burmistrz podziękował za udzielone absolutorium.  

Zarządzanie gminą, zarządzanie finansami gminy, to proces całoroczny i proces, który 

odbywa się na bardzo wielu poziomach.  

Dlatego absolutorium nie traktuje jako podziękowanie osobiste, ale podziękowanie dla osób, 

które w tym procesie uczestniczą.  
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W pierwszej kolejności podziękował radnym za bardzo dobrą współpracę, za akceptację 

propozycji zarówno w zakresie pierwotnego budżetu jak i poszczególnych zmian. Dobrze jest, 

że w zmianach zmniejszane są wydatki bieżące na rzecz realizacji kolejnych zadań.  

Podziękował wszystkim pracownikom, a szczególnie z działu finansowego, który dzisiaj 

reprezentuje główna księgowa Marta Krygiel. Dynamiczne zarządzanie budżetem pozwala 

osiągnąć widoczne cele.  

Podziękował sołtysom, którzy od kilku lat realizują swoje zamierzenia na terenach sołectw  

w ramach funduszu sołeckiego.  

Stwierdził, że tak jak wszyscy są niepowodzenia, jakieś kłopoty, ale są też większe lub 

mniejsze sukcesy. Tych drugich jest więcej, więc są powody do zadowolenia.  

Cieszy to, że rok  2016 jest kolejnym rokiem bez zaciągania kredytu. Udało się dość znacznie 

spłacić te kredyty zaciągnięte w poprzednich latach. Jest to rok zakończony nadwyżką 

budżetową.   

Ze sprawozdania wynika, że wydatki inwestycyjne stanowią ok. 7 % budżetu. Ale faktycznie 

wydatki inwestycyjne są wyższe, ponieważ wiele zadań jest realizowanych w ramach 

wydatków remontowych np. chodniki przy ul. Kilińskiego.   

Są dobrze rozłożone akcenty jeśli chodzi o dobór zadań inwestycyjnych, bo zawsze 

najważniejsze są zadania podstawowe np. utwardzona droga, wodociągi, kanalizacja.  

Ale od jakiegoś czasu są starania o poprawę estetyki gminy i miasta.  

W dalszym działaniu ważna będzie praca nad dochodami bieżącymi, bo funduszy unijnych 

będzie coraz mniej.  Zatem trzeba przygotowywać gminę do tego, żeby była jak najbardziej 

wydolna finansowo i inwestycyjnie na bazie tylko własnych środków.   

Jeszcze raz podziękował za dobrą dotychczasowa współpracę. Życzył, by rok 2017 był lepszy 

od 2016, ale gorszy od 2018.  

 

Przewodnicząca rady zarządziła o godzinie 15 
25 

dziesięciominutową przerwę.  

 

Ad. 9.  

Marta Krygiel, główna księgowa odczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie.  

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIII/212/17  

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie  przyjęcia „Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023”.  
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Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIII/213/17  

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 
2023”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie  najmu  nieruchomości 

położonej w Pietrzykowie.   

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIII/214/17  

w sprawie najmu  nieruchomości położonej w Pietrzykowie.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej.   

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIII/215/17  

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Stanisław Janiak, radny zgłosił, że od mieszkańca wsi Trzcianki po raz trzeci nie zostały 

odebrane odpady komunalne.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że samochody odbierające odpady są 

wyposażone w GPF i gmina ma możliwość sprawdzenia, jaką trasą jechał poszczególny 

samochód odbierający odpady. Można to sprawdzić w Urzędzie i wyjaśni się, czy samochód 

nie przyjechał, czy  odpady nie zostały na czas wystawione.   

 

Ad. 14.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
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Ad. 17.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 13, „wstrzymało się” -2).  

 

Ad. 18.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
45 

zamknęła XXIII sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 


