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Protokół Nr XXVII/17 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 29 grudnia 2017 roku 

      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXVII 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.  

I 

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 2018 – 2027:  

a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,  

c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 r:  

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej,  

c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego    

    Komisji ds. budżetu,  

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,  

e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania 

deficytu  budżetowego Gminy i Miasta Pyzdry przedstawionego w projekcie budżetu na 

2018 rok,  

f) dyskusja nad projektem budżetu,  

g) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

h) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

 

II 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 

2025  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2017 rok.   

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.  

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.  

12.Zatwierdzenie planu pracy na 2018 rok:  

a) Rady Miejskiej,  

b) Komisji Budżetowo - Finansowej, 
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c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego,  

d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji.  

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

16. 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.  

Nikt z radnych, sołtysów nie zabrał głosu.  

 

Ad. 6.  

a)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027. 

b)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0957/52/7/KO/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11.12.2017 r. w sprawie 

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

Uchwala stanowi załącznik do protokołu.  

c)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

Radni jednogłośnie przegłosowali poprawki  wynikające z opinii RIO, które szczegółowo 

były omówione na posiedzeniach Komisji. Poprawki stanowią załącznik do protokołu.  

d)  

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXVII/245/17  

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

2018– 2027 wraz z przegłosowanymi poprawkami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 7.  

a)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 rok. 

b)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

c) 

Przewodnicząca Komisji ds. budżetu, Ilona Nowicka odczytała zbiorczą opinię  

w sprawie projektu budżetu. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

d)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/52/7/KO/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11.12.2017 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

e)   

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0951/D/41/7/Ko/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11.12.2017 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Pyzdry. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  

f)  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska otworzyła dyskusję na temat budżetu na 2018r. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

g) 

Radni jednogłośnie przegłosowali poprawki do projektu budżetu na 2018 r. wynikające  

z opinii RIO, które szczegółowo były omówione na posiedzeniach Komisji („za” – 14). 

Poprawki stanowią załącznik do protokołu.  

h)  

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 

XXVII/246/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 rok wraz z 

przegłosowanymi poprawkami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przemysław Dębski, burmistrz podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu 

gminy na 2018r., za konstruktywną atmosferę do pracy. Podziękowania skierował także do p. 

Skarbnik, z którą ten budżet przygotował.  

Budżet na rok 2018 jest ambitnym budżetem. Kwota wydatków majątkowych ( ok. 5 mln zł) 

jest dwukrotnie wyższa niż w latach poprzednich. Jest to ogromne wyzwanie, żeby ten budżet 
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zrealizować. W tym celu gromadzone były wolne środki, które planuje się uruchomić w 

2018r.   

 

Poinformował, że w roku 2017 nastąpił wysoki wzrost cen wykonania inwestycji dlatego nie 

wiadomo, czy w zaplanowanych kwotach poszczególne inwestycje uda się wykonać.  

Inwestycje realizowane w 2018r. przy wsparciu środków unijnych to: budowa drogi Zamość, 

Zapowiednia i targowiska w Pyzdrach. Będą kontynuowane wcześniej rozpoczęte zadania jak 

remont sali kinowo - widowiskowej. Będą prowadzone starania o pozyskanie środków na 

kanalizację sanitarną i rewitalizację rynku.  

Będą też wspierane inwestycje zewnętrzne – dokończenie budowy chodnika na odcinku 

Rataje – Pietrzyków, budowa drogi w Pyzdrach (ul. Szybska) i budowa internetu 

szerokopasmowego na terenie gminy.  

Korzystając z okazji podsumował mijający rok od strony inwestycyjnej. Podziękował 

wszystkim za współpracę.  

W 2017 r. udało się zrealizować pierwsze inwestycje z dofinansowaniem unijnym: droga na 

Waldze, w Pyzdrach (ul. Miłosławska  i Zwierzyniec), rewitalizacja parku przy Placu 

Sikorskiego i remont domu podcieniowego w Pyzdrach. Łącznie w bieżącym roku oddano do 

użytku ponad 3 km dróg. Ponadto zostały zrealizowane mniejsze zadania jak np. zmiana 

wyglądu skarpy nadwarciańskiej, powstała stacja gazowa, co jest pierwszym krokiem do 

gazyfikacji gminy.  

Wszystko co udało się zrealizować było wykonane bez zwiększenia kredytu i zadłużenia 

gminy. Udało się je znacznie zredukować. Zostało spłacone duże zobowiązanie gminy, które 

na początku roku wynosiło ponad 2 mln zł, a obecnie wynosi ponad 1 mln zł.  

Z danych GUS dotyczących zadłużenia gmin wynika, że na 2500 gmin w Polsce Gmina 

Pyzdry znajduje się na 2002 miejscu.      

W 2017 roku nie udało się jednak pozyskać dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej 

Rataje – Pietrzyków. Pomimo to, inwestycja ta będzie realizowana., ale etapami. Do 15 

stycznia 2018 r. zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

na dofinansowanie pierwszego etapu budowy kanalizacji w Ratajach, której rozpoczęcie 

planowane jest jeszcze w 2018r. , a zakończenie w 2019 roku.   

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zarządziła przerwę w obradach 

Ad. 8.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.  

 

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 XXVII/247/17 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9.  
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Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

i Miasta na 2017 rok.   

 

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 XXVII/248/17 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2017 rok.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała projekt uchwały  

w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.  
 

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 

XXVII/249/17 w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie  

z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.  Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Ad. 12.  

Radni Rady Miejskiej w Pyzdrach jednogłośnie zatwierdzili plany pracy na 2018 rok:  

a) Rady Miejskiej,  

b) Komisji Budżetowo - Finansowej, 

c) Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego,  

d) Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

 

Ad. 13.  

Nikt nie zabrał głosu.  

 

Ad. 14.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
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Ad. 15.  

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

 

 

 

Ad. 16.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
45 

zamknęła XXVII  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


