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Protokół Nr XXIV/17 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 27 września 2017 roku 

      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXIV 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 13 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Pyzdry na lata 2017–2025.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/203/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. Województwu 

Wielkopolskiemu.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Jana Pawła II w Pyzdrach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach w ośmioletnią Samorządową 

Szkołę Podstawową w Górnych Grądach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie w ośmioletnią Samorządową Szkołę 

Podstawową w Lisewie.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej 

przebiegu.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki 

ewidencyjnej 206/1 położonej w miejscowości Dłusk.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Lisewo.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowo – Finansowej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, 

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, 

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup 

energii elektrycznej. 

20. Zapytania i wolne wnioski. 

21. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
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22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

23. 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.  

Krzysztof Paszak, radny ponowił interpelację odnośnie ustawienia znaku ograniczenia 

prędkości – 30 km/ h dla samochodów ciężarowych na drodze powiatowej jadąc do Tarnowej 

od strony Spławia.  

Ponadto mieszkańcy ul. Zwierzyniec wnoszą  o ustawienie na drodze znaku zakazu wjazdu 

samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 12 ton.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że przy tej drodze mieszka osoba prowadząca 

działalność z wykorzystaniem ciężkich samochodów.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk poinformował, że przez Dłusk przebiega droga 

wojewódzka. Jej nawierzchnia jest w złym stanie, przy studzienkach kanalizacyjnych asfalt 

zaniża się. Na odcinku ok. 300 metrów ( wzdłuż zabudowań) nawierzchnia asfaltowa jest 

stara, nierówna, często latana, a bardzo duża liczba przejeżdżających szczególnie ciężarowych 

samochodów, samochodów z lawetami, przyczepami wytwarza duży hałas, który utrudnia 

życie mieszkańcom Dłuska. W zaniżeniach po opadach deszczu zbiera się woda.  

Wnioskował o ułożenie nowego dywanika asfaltowego na w/w odcinku drogi.  

Ponadto wnioskował o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu dróg gminnych: Dłusk – 

Pyzdry-Gorazdowo. Wzdłuż nowe drogi asfaltowej od skrzyżowania została ogrodzona 

działka wysokim płotem betonowym i widoczność na tym skrzyżowaniu jest bardzo słaba. 

Ustawienie lustra poprawi stan bezpieczeństwa. 

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny powiedziała, że świetlica wiejska wymaga 

remontu, na który planuje się pozyskać środki w ramach konkursu. Sołectwo chce też zakupić  

krzesła. Zapytała, czy można zakupić krzesła nie wiedząc czy będą pieniądze na remont 

świetlicy? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że były przypuszczenia, że konkurs będzie 

ogłoszony jeszcze w br. Jednak Urząd Marszałkowski nie uruchomił konkursu, bo nie było 

rozporządzenia, które określałoby konkretne kryteria oceny wniosków. Wszystko wskazuje 

na to, że ogłoszony będzie dopiero w przyszłym roku. Wiadoma jest tylko kwota jaką 

dysponować będzie województwo tj. tylko ok. 12 mln zł. Gmina wnioski będzie składać, ale 

trzeba się liczyć z tym, że ich pozyskanie będzie trudne.  

Ponadto zgłosiła konieczność wycięcia krzewów przy drogach, bo znaki drogowe są 

niewidoczne.  

Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierów – Kolonia przyłączyła się do wniosku  

o wycięcie krzewów przy drogach.  

Ponadto wnioskowała o pomoc w złożeniu wniosku dotyczącego wybudowania chodnika 

przy drodze wojewódzkiej od zjazdu na Ciemierów Kolonia do zjazdu na Rudę Komorską.  
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Przemysław Dębski, burmistrz zapytał, czy na tym odcinku znajduje się rów? Jest to do 

zrobienia, ale podnosi to koszty przedsięwzięcia, bo rów trzeba zarurować, wykonać 

odwodnienie  i dopiero układać chodnik.  

Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierów – Kolonia wnioskowała o udzielenie 

wsparcia przy składaniu wniosku w sprawie pogłębienia cieku Bartosz.   

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina wesprze wniosek, ale najpierw musi 

powstać nowa instytucja zajmująca się tymi sprawami.  

 

Ad. 6.  

Antonina Balicka, księgowa odczytała uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017–2025.  

  

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/216/17  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017–

2025.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.7.  

Antonina Balicka, 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 – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/217/17  

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

załącznik do protokołu. 
 

Ad.8.  

Antonina Balicka, księgowa odczytała uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/203/17 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w 2017 r. Województwu Wielkopolskiemu.   

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/218/17  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/203/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 maja 2017 

r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. Województwu Wielkopolskiemu.   
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.9.  

Antonina Balicka, księgowa odczytała uchwałę w sprawie utworzenie wyodrębnionego 

rachunku dochodów.   

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/219/17  

w sprawie utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów.   
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie  stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pyzdrach. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/220/17  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Pyzdrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II  

w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie  stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach  

w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Górnych Grądach. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/221/17  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Górnych Grądach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową  

w Górnych Grądach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 12.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie  stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie w ośmioletnią 

Samorządową Szkołę Podstawową w Lisewie. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/222/17  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Lisewie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Lisewie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie  zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/223/17  

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.  
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady o godzinie 15 
10 

ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.  

 

Ad. 14.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Pyzdry działki ewidencyjnej 206/1 położonej w miejscowości Dłusk.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/224/17  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry działki ewidencyjnej 206/1 

położonej w miejscowości Dłusk. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych  

w miejscowości Lisewo.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/225/17  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działek położonych w miejscowości Lisewo.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie  zmiany Uchwały Nr 

I/6/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego 

Komisji Budżetowo – Finansowej. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/226/17  

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014 r.  

w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowo – Finansowej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad. 17. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie  wyboru członka Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i 

Rekreacji.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/227/17  

w sprawie wyboru członka Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 
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Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 18.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie  składu osobowego Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/228/17  

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

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 19. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie wspólnego udzielenia 

zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIV/229/17  

w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 20.  

Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierów Kolonia podziękowała Panu Burmistrzowi 

za bardzo szybką reakcję na wnioski sołectwa. 

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny poddała pod rozwagę ustawienia znaku 

drogowego z pierwszeństwem przejazdu przy zbiegu dróg gminnych w Kruszynach – 

asfaltowej z polną, aby w przyszłości zapobiec wypadkowi. Obecnie obowiązuje zasada 

wolnej prawej strony, ale nie każdy jej przestrzega.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że znaki można ustawić, ale czy kierowcy 

będą ich przestrzegać.  

Przypomniał, że trzy lata temu na Rynku w Pyzdrach zostały ustawione stylowe lampy 

oświetlenia ulicznego. Do dnia dzisiejszego zniszczone zostały już trzy. Parę dni temu 

zniszczona została trzecia lampa przez kierowcę objeżdżającego Rynek bardzo szybko. 

Sprawca zniszczenia lampy jest znany dzięki monitoringowi.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zaproponował, aby wprowadzić zakaz wyprzedzania 

na moście w Pyzdrach.  

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny poruszyła temat oświetlenia przystanku na 

Kruszynach k. krzyża. Może zainstalować lampę solarną.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że lampy solarne sprawdzają się tylko  

w miejscach bardzo naświetlonych. Koszt ok. 7 tyś zł. To zadanie można zrealizować ze 

środków funduszu sołeckiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej, Elżbieta Kłossowska zaproponowała, aby Pani sołtys 

szczegóły w powyższej sprawie uzgodniła w Urzędzie.  

 

Ad. 21.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
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Ad. 22.  

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

 

 

 

Ad. 23.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
45 

zamknęła XXIV  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


