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Protokół Nr XXVI/17 

 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 5 grudnia 2017 roku 

      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXVI 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 przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których 

podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Pyzdry.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych 

należności stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry instrumentem 

płatniczym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach nr 

XVI/148/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu.  

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

15. Zakończenie sesji. 

 

Zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego tematu tj. podjęcie uchwały  

w sprawie zmiany w budżecie jako punktu 12. Temat ten został już omówiony na posiedzeniu 

Komisji. Dotychczasowe punkty 12-15 stają się punktami 13 – 16.  

 

Za wprowadzeniem dodatkowego punktu głosowało 14 radnych.  

Porządek obrad wraz z dodatkowym punktem został przez radnych przyjęty jednogłośnie – 

„za” -14 radnych.  
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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 w imieniu mieszkańców ul. Miłosławskiej zgłosił wniosek do 

Zarządu Powiatowego we Wrześni o wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej w Pyzdrach 

na mostku (na Flisie).  

Kazimierz Szablewski, radny zgłosił wniosek do Zarządu Powiatowego we Wrześni -  

radnego powiatowego Mirosława Balickiego o obniżenie poboczy przy drodze do Rudy 

Komorskiej, Lisewa. Obecnie na poboczach, które są wyższe niż droga  i części jezdni zbiera 

się woda, po której muszą czasem jechać samochody, a w okresie zimowym zgromadzona 

woda zamarza i stwarza zagrożenie dla użytkowników dróg. Wnioski w tej sprawie były już 

niejednokrotnie składane, ale nic w tym temacie nie jest zrobione.  

Mirosław Balicki, radny powiatowy odpowiedział, że na początku 2018 r. będzie to 

wykonywane.  
Robert Nowak, radny poinformował, że na ul. Szybskiej na wysokości przedszkola jest duża 

wyrwa w nawierzchni drogi.  

Mirosław Balicki, radny powiatowy odpowiedział, że w dniu dzisiejszym wyrwa została 

załatana.  

 

Ad. 6.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pyzdrach  odczytała uchwałę w sprawie  przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w 

których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.  

 

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 XXVI/238/17  

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu 

urodziło się troje i więcej dzieci.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  odczytał uchwałę w sprawie  

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 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 XXVI/239/17  

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Pyzdry.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 8.  

Antonina Balicka, skarbnik  odczytała uchwałę w sprawie  dopuszczenia zapłaty podatków, 

opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry 

instrumentem płatniczym. 

 

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 XXVI/240/17  

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry instrumentem płatniczym. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Iwona Bakowska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie  Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

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 XXVI/241/17  

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Iwona Bakowska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie  Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

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 XXVI/242/17  

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie  zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Pyzdrach nr XVI/148/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 

podjęła uchwałę Nr XXVI/243/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach nr 
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XVI/148/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 12.  

Antonina Balicka, skarbnik  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 XXVI/244/17  

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

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Alicja Płoszewska, radca prawny zwróciła się do radnych o wykreślenie z regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w gminie  w § 14 ust. 2 punkt 1 (należy wyznaczyć teren 

obowiązkowej deratyzacji i nie może to być teren całej gminy), bo jest to uwaga do 

projektodawcy i tego zapisu nie powinno być.   

Radni przyjęli to do wiadomości i dokonali wykreślenia w/w zapisu z regulaminu.  

Stanisław Janiak, radny skierował zapytanie do radnego powiatowego  

Od dziewięciu lat wnioskuje o przebudowę drogi powiatowej Zapowiednia – Wrąbczynek 

najprawdopodobniej najgorszej  w całym powiecie. Co roku Powiat wykonanie tej drogi 

planuje, ale nie udaje się jej zrealizować.  

Mirosław Balicki, radny powiatowy odpowiedział, że w ubiegłej kadencji była wykonana 

dokumentacja na tę drogę. W roku 2017 została zaktualizowana. W roku 2018 Powiat 

Września planuje na terenie gminy Pyzdry wykonać drogę przy ul. Szybskiej, która 

spowoduje odciążenie ul. Wrzesińskiej. Droga ta jest o dł. 730m i będzie budowana od 

podstaw, bo obecnie jest to droga polna. Droga ta dalej prowadzi przez gminę Kołaczkowo. 

Gmina Kołaczkowo też będzie się starała o jej utwardzenie.  

Dokumentacja jest ważna 3 lata i do tematu drogi Zapowiednia – Wrąbczynek Powiat  

w następnych latach powróci.  

Stanisław Janiak, radny stwierdził, że wykonanie dla gminy Pyzdry drogi powiatowej  

o długości 730 m jest tylko na otarcie łez. W sprawie przebudowy drogi Zapowiednia – 

Wrąbczynek była wielokrotnie obiecywania i na tym się to tylko skończyło.  

Piotr Pilarski, radny przypomniał, że droga powiatowa Zapowiednia – Wrąbczynek na 

terenie gminy Pyzdry jest w bardzo złym stanie, a już na terenie powiatu słupeckiego 

nawierzchnia jest bardzo dobra. Bardzo jest to widoczne. Zaproponował, aby chociaż na 

jakimś odcinku tej drogi np. 200 metrów ułożyć nowy dywanik. 

Henryk Pyrzyk, radny dodał, że faktycznie Powiat Wrzesiński powinien się wstydzić, że 

droga powiatowa o tak zlej nawierzchni jeszcze jest i nie będzie przebudowywana.  

Stanisław Janiak, radny przypomniał, że droga Zapowiednia – Wrąbczynek została  

wybudowana w 1976 r. i nie była jeszcze przebudowywana, a niektóre drogi już po 20 latach.   

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego powiatowego, aby  

w dalszym ciągu monitować przebudowę drogi Zapowiednia – Wrąbczynek jako 

priorytetową.  

 

Następnie wspólnie z Burmistrzem złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia.  
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Ad. 14.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 15.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 13, „wstrzymał się” - 1).  

 

Ad. 16.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 14 
55 

zamknęła XXVI  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


