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Protokół Nr XXIX/18 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 16 marca 2018 roku 
      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXIX 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. 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 2018 – 2027.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont elewacji od strony 

południowo – wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia 

Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przypór  

i gzymsów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki organizacyjne. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, 

określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych  

w okręgach wyborczych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Pyzdrach.  

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

15. 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.  

Jan Dobrychłop, sołtys sołectwa Pietrzyków – Kolonia w imieniu mieszkańców zwrócił się 

z wnioskiem o przywrócenie jednego połączenia PKS do miasta powiatowego do Wrześni. 

Ponadto zgłosił problem z lisami, które w dzień podchodzą do posesji. Panuje afrykański 

pomór świń, a lisy mogą go przenosić.    

 

Ad. 6.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

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

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/263/18 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 

2027. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na 

remont elewacji od strony południowo – wschodniej na budynku kościoła 

pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach ze szczególnym 

zabezpieczeniem przypór  

i gzymsów. 
 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym” podjęła 

uchwałę Nr XXIX/264/18 w sprawie przyznania dotacji na remont elewacji od strony 

południowo – wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św. 

Jana Chrzciciela w Pyzdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przypór i gzymsów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad  

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki 

organizacyjne. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/265/18 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem 

jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki organizacyjne. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

VI/64/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020”.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/266/18 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 maja 2015 

roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020”.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 10.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy  

i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby 

radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/267/18 

w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic  

i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał  projekt uchwały w sprawie dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Pyzdrach. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXIX/268/18 

w sprawie dzierżawy części nieruchomości położonej w Pyzdrach. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 12.  

Nikt nie zabrał głosu.  

Ad. 13.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 14.  
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Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 15).  

 

Ad. 22.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 14 
20 

zamknęła XXIX  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 


