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Protokół Nr XXX/18 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 16 kwietnia 2018 roku 
      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXX 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 zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 

oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 

wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej  

numerem geodezyjnym 386/2 położonej we Wrąbczynkowskich Holendrach.  

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

15. Zakończenie sesji. 

 

Następnie Burmistrz Przemysław Dębski i Przewodnicząca Rady Elżbieta Kłossowska 

wręczyli  pamiątkowy gawerton sołtysowi sołectwa Walga - Waldemarowi Cierzniakowi, 

który nie uczestniczył w uroczystościach, które odbyły się 17 marca z okazji Dnia Sołtysa. 

 „Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa proszę  przyjąć    życzenia zdrowia, pomyślności, 

wytrwałości w pełnieniu powierzonej od 26 lat  funkcji sołtysa  oraz satysfakcji z pracy na 

rzecz lokalnego środowiska”.  

 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 4 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Andrzej Łyskawa, radny wnioskował, aby pracownicy firmy, którzy naprawiają awarie  

oświetlenia ulicznego, wymieniają żarówki oczyszczali z brudu klosze do żarówek. 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że będzie na to zwrócona uwaga.  

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny poinformowała o informacji w sprawie 

pojawienia się dodatkowych środków w kwocie 40 mln zł jakie wojewoda wielkopolski 

przeznaczy na drogi lokalne. Zapytała, czy gmina będzie ubiegała się o te środki? 

Na terenie sołectwa Kruszyny jest droga, która wymaga utwardzenia, bo jeździ tam autobus 

szkolny.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady powiedziała, że temat ten był omówiony na 

posiedzeniu Komisji.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina wzięła udział w tym konkursie  

o środki. Został złożony wniosek na drogę w Łupicach. Jest to jedyna droga, na którą 

wykonana jest dokumentacja, a to jest podstawa, aby można było wziąć udział w konkursie  

o dofinansowanie.  Zaproponował, aby sołectwo rozważyło możliwość wykonania 

dokumentacji na tę drogę w ramach środków funduszu sołeckiego.  

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny zapytała o koszt wykonania dokumentacji  i kto 

takiej informacji udzieli?  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odpowiedziała, że o to należy zapytać 

kierownika ds. inwestycji w Urzędzie.  

 

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 XXX/269/18  

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 zmian w budżecie Gminy  

i Miasta Pyzdry na rok 2018. 

 

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 XXX/270/18  

w zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu. 
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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 XXX/271/18  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Wioleta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

 

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 XXX/272/18  

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic 

oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta 

Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

w Pyzdrach.  

 

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 się” podjęła 

uchwałę Nr XXX/273/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach „Leszka Czarnego”.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad.11.  

Wioleta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości zabudowanej oznaczonej  numerem geodezyjnym 386/2 położonej we 

Wrąbczynkowskich Holendrach.  

 

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 XXX/274/18  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej  numerem geodezyjnym 386/2 

położonej we Wrąbczynkowskich Holendrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 12.  

Justyna Sosnowska, radna w imieniu mieszkańców i wszystkich użytkowników budynku 

szkolnego w Pietrzykowie podziękowała za wybudowanie drogi dojazdowej i boiska.  
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Jan Dobrychłop, sołtys sołectwa Pietrzyków Kolonia poprosił o informację na temat 

„Leszka Czarnego”.   

Wioleta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że Leszek Czarny, to brat przyrodni 

Władysława Łokietka. Kolejny z Piastów. Dodała, że ulice, które powstają na tamtym terenie 

będą nosiły nazwę Piastów.  

Ad. 13.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 14.  

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

 

Ad. 15.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 14 
55 

zamknęła XXX  sesję Rady Miejskiej. 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


