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Protokół Nr XXXII/18 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 30 sierpnia 2018 roku 
      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 12 
00

 otworzyła 

XXXII 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.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  942/3 położonej w Pyzdrach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 356/2, 358/4, 360  położonych 

w Pyzdrach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w Ratajach  

o numerze geodezyjnym 4/7.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości  gruntowej  

o numerze geodezyjnym 4/8 położonej w Ratajach. 

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. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska poprosiła o zabranie głosu 

przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie celem zapoznania z warunkami 

wstąpienia do tworzących się Batalionów w Lesznie i Śremie.  

ppor. Małgorzata Budzińska, oficer  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie 

Aktualnie w Poznaniu powstała 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Są 

tworzone  bataliony. Trwa nabór wniosków ochotników.  Na podstawie złożonego wniosku są 

uruchomione procedury, przeprowadzane badania, których pozytywne przejście oznacza 

powołanie i skierowanie na ćwiczenia, które organizowane są w Lesznie.    

Są jednak plany utworzenia Batalionu w Turku.  

Kandydatem może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe 

(korpus oficerski), średnie (podoficerski), podstawowe (szeregowy), nie może być karany i 

musi posiadać zdolność fizyczną i psychiczną.   

Ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu, weekendowo, za które żołnierz otrzymuje 

uposażenie w zależności od stopnia swojego zaszeregowania.  

Osoby, które miały kontaktu z wojskiej przechodzą 16 dniowy ciąg ćwiczeń, po czym 

składają przysięgę i są szeregowymi rezerwowy. Natomiast te osoby, które miały styczność  z 

wojskiem odbywają szkolenie wyrównawcze trwające 8 dni. Po zakończeniu tych ćwiczeń 

podstawowych czy wyrównawczych odbywają się ćwiczenia raz w miesiącu.  

Krzysztof Paszak, radny zapytał o wiek ochotników? 

ppor. Małgorzata Budzińska odpowiedziała, że maksymalny wiek, to 63 lata w przypadku 

oficerów lub podoficerów, a 55 lat w przypadku żołnierzy szeregowych.  

 

Ad.4 

 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

 

Nikt nie zabrał głosu.  

 
 

Ad. 6.  

 

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie. 

Dodała, że na posiedzeniu Komisji była omówiona dodatkowa zmiana dotycząca otrzymania  

subwencji oświatowej w kwocie 40.600 zł i przeznaczenie jej na szkoły podstawowe na zakup 

pomocy dydaktycznych i książek. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

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

XXXII/289/18 w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 7.  

 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.   

 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

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

XXXII/290/18 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  942/3 położonej  

w Pyzdrach. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

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

XXXII/291/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  942/3 położonej w Pyzdrach.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 9.  

 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie   wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 356/2, 

358/4, 360  położonych w Pyzdrach. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

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

XXXII/292/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 356/2, 358/4, 360  położonych w 

Pyzdrach. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady o godzinie 12 
40 

ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.  
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Ad. 10. 

  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry 

położonej w Ratajach o numerze geodezyjnym 4/7.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, jeden radny nie wziął udziału  

w głosowaniu, podjęła Uchwałę Nr XXXII/293/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry 

położonej w Ratajach o numerze geodezyjnym 4/7. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 11.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie  sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości  gruntowej o numerze geodezyjnym 4/8 położonej w 

Ratajach. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

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

XXXII/294/18 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości  gruntowej o numerze 

geodezyjnym 4/8 położonej w Ratajach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przypomniała radnym o obowiązku złożenia 

oświadczenia majątkowego  

Zdzisław Przybyła, sołtys sołectwa Wrąbczynek zapytał, czy jest wiadomo, w którym roku 

będzie modernizowana droga powiatowa na odcinku Zapowiednia – Wrąbczynek.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że żadnej konkretnej daty nie może wskazać, 

bo Powiat Wrzesiński żadnej daty nie podał. Długość drogi wynosi 6 km.  

Z obserwacji wynika, że Powiat nie stosuje półśrodków np. cienkich wylewek masy 

asfaltowej.  

W br. została wykonana aktualizacji dokumentacji, która przewiduje kompleksową  

modernizację tej drogi wraz z wykonaniem podłoża, rowów. 

Jeżeli Powiat nie pozyska środków na wykonanie tej drogi, to szybko jej nie zrobi. Jedno jest 

pewne, że trzeba o nią zabiegać. Radni powiatowi muszą o niej często przypominać.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska dodała, że na sesjach Powiatu temat tej drogi 

jest poruszany. Początkowo radni powiatowi występowali o aktualizację dokumentacji i ta 

jest już wykonana. Jeśli chodzi o wykonanie drogi, to rozważano jej wykonanie etapami z 



5 
 

uwagi na wysokie koszty realizacji. Jednak do tej pory modernizacja tej drogi nie znalazła się 

na liście inwestycji Powiatu. 

O tym, że jakość tej drogi jest zła wiedzą wszyscy radni powiatowi, ale uważają też, że są  na 

terenie powiatu jeszcze  drogi w gorszym stanie. 

Stanisław Janiak, radny poinformował, że z pozyskanych informacji od radnego 

powiatowego wynika, że Powiat rozważał nawet wykonanie drogi  Zapowiednia – 

Wrąbczynek w trzech etapach.  

 

Ad. 13.  

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 14.  

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

 

Ad. 15.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 13 
10  

zamknęła XXXII  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


