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Protokół Nr XXV/17 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 10 listopada 2017 roku 

      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXV 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 zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2017 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  opłat za zajęcie  pasa drogowego i 

umieszczenie urządzeń w pasie  drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest 

gmina Pyzdry. 

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

z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym 

Pyzdry.  

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

17. 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. 
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Ad. 5.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga  
Poinformował, że podczas wystąpienia silnego wiatru nie było prądu, a mieszkańcy 

korzystający z hydroforni we Wrąbczynku nie mieli także wody. W związku z tym 

wnioskował, aby każda hydrofornia była wyposażona w agregat prądotwórczy.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że Zakład Gospodarki Komunalnej dysponuje 

dwoma agregatami.  Jeden jest na stałe, a jeden mobilny. To powinno wystarczyć, ale 

wystąpił taki zbieg okoliczności, że na tym agregacie mobilnym wystąpiła awaria.  

Faktycznie był wtedy problem z dostarczeniem wody.  

W Lisewie przy okazji modernizacji stacji uzdatniania wody został zakupiony agregat. Przy 

modernizacji następnych stacji agregaty należy zakupić.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  

Ponownie zapytał o ustawienie lustra na skrzyżowaniu dróg Dłusk – Pyzdry ul. 

Wymysłowska – Gorazdowo.  

Ponadto należy zgłosić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie wniosek o wyznaczenie 

przejścia dla pieszych w Dłusku na wysokości posesji nr 1, gdzie kończy się chodnik. To 

pozwoli pieszym bezpieczne przejście na drugą stronę drogi  i korzystanie z chodnika w obu 

kierunkach.  

Dodał, że przy ul. Kaliskiej został ułożony nowy chodnik. Teraz ogrodzenie przy plebani 

wygląda brzydko. Warto byłoby o tym pomyśleć i zaplanować środki w przyszłorocznym 

budżecie.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o parafie, to gmina może 

przekazywać środki tylko na zabytki. Dotacje są przekazywane na wniosek proboszcza 

parafii, który wybiera priorytetowe zadania, które uważa za najpilniejsze. Na przyszły rok 

proboszcz złożył już wniosek, ale nie na płot.  

Odpowiedź Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie w sprawie nowej nawierzchni drogi w 

Dłusku jest znana. Zwrócono uwagę, że urządzenia obce w pasie drogi jak np. studzienki 

kanalizacyjne, które są własnością gminy jeżeli powodują uciążliwości, to należy do gminy. 

Nie tak dawno były tam prace wykonywane. Ale co roku nie jesteśmy wstanie do tego 

podchodzić.  Może dojdzie do tego, że będzie trzeba je całkowicie zalać asfaltem zaznaczając 

ich lokalizację.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga  
Zapytał co z budowa marketów, o których była mowa, że powstaną w Pyzdrach?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że informował o powstaniu Polo Market-u . 

Ta firma ma zakupioną działkę, projekt, pozwolenia na budowę i inne uzgodnienia. Ale 

samorząd gminy nie ma żadnego wpływu, czy zechcą budować i kiedy. O powstaniu 

Biedronki nigdy nie informował.  Ale rzekomo lokalizacją w Pyzdrach jest zainteresowanych 

kilka sieci.  

 

Ad. 6.  

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 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXV/230/17  

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

załącznik do protokołu. 
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Ad. 7.  

Mariola Jasińska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

 

Alicja Płoszewska, radca prawny wyjaśniła, że omawiany projekt uchwały w swej treści 

zawiera konkretne propozycje stawek i taką uchwałę można poddać pod głosowanie w 

całości, jeżeli nie będzie innych propozycji.  

W poprzednim roku propozycje stawek nie były zapisane w projekcie uchwały, dlatego każda 

stawka była przegłosowana osobno.  

  

Za przegłosowaniem uchwały w całości głosowało 14 radnych.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXV/231/17  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Mariola Jasińska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie obniżenia 

ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXV/232/17  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9.  

Iwona Skupińska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXV/233/17  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie przedłużenia terminu 

obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXV/234/17  

w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie ustalenia  opłat za zajęcie  pasa 

drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie  drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą 

jest gmina Pyzdry. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXV/235/17  

w sprawie ustalenia  opłat za zajęcie  pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie  

drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Pyzdry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXV/236/17  

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 

pozarządowymi na 2018 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 13.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 

geodezyjnym Pyzdry.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXV/237/17  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pyzdry.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Nikt nie zabrał głosu.  

 

Ad. 15.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
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Ad. 16.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 14, nieobecnych - 1).  

 

Ad. 17.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
00 

zamknęła XXV  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


