
Protokół Nr I/14 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

 z dnia 1 grudnia 2014 roku  

w godzinach 14
00

 - 17
00

  

 
      

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poprzedniej kadencji poinformowała, że 

zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje 

Komisarz Wyborczy, natomiast do czasu wyboru przewodniczącego rady, obrady prowadzi 

najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 

W związku z tym poprosiła p. Kazimierza Szablewskiego o prowadzenie sesji, a radnym 

życzyła owocnych obrad.  

 

1.  

Kazimierz Szablewski, radny otworzył I sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

Powitał wszystkich ze branych.  

 

2.  

Wszyscy zebrani na sesji po powstaniu odśpiewali hymn państwowy.  

 

3.  
Roman Ejchorszt, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach 

poinformował, że w wyborach do rad, które odbyły się 16 listopada 2014 r  uprawnionych do 

glosowania było 5 755 osób, a głosowało 3330. Frekwencja wyniosła 57,86%. Największa 

była w okręgu nr 6 - 63,90, a najniższa w okręgu nr 12 – 49,63 %.  

W wyborach do Rady Miejskiej w Pyzdrach w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych 

komitety wyborcze zgłosiły 50 kandydatów. 

  

W okręgu wyborczym nr 1 zgłoszono 3 kandydatów na radnych. Najwięcej głosów otrzymał 

p. Paszak Krzysztof – 106.  

W okręgu wyborczym nr 2 zgłoszono  4 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymała   

p. Kłossowska Elżbieta – 108. 

W okręgu wyborczym nr 3 zgłoszono 2 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymał  

p. Sulkowski Lechosław – 134.  

W okręgu wyborczym nr 4 zgłoszono 2 kandydatów.  Najwięcej głosów otrzymał p. Pyrzyk 

Henryk – 111. 

W okręgu wyborczym nr 5 zgłoszono 3 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymał  

p. Budziszewski Marcin – 114.   

W okręgu wyborczym nr 6 zgłoszono 2 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymał p. Nowak 

Robert – 156.   

W okręgu wyborczym nr 7 zgłoszono 4 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymała  

p. Ratajczyk Elżbieta – 88.   

W okręgu wyborczym nr 8 zgłoszono 3 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymał p. Łyskawa 

Andrzej – 98.  

W okręgu wyborczym nr 9 zgłoszono 3 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymała  

p. Sosnowska Justyna – 95.  

W okręgu wyborczym nr 10 zgłoszono 4 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymał p. Janiak 

Stanisław – 93.  

W okręgu wyborczym nr 11 zgłoszono 4 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymała  

p. Urbaniak Marianna – 82. 
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W okręgu wyborczym nr 12 zgłoszono 4 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymała  

p. Nowicka Ilona – 80.  

W okręgu wyborczym nr 13 zgłoszono 4 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymał p. Pilarski 

Piotr – 60.   

W okręgu wyborczym nr 14 zgłoszono 4 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymał  

p. Podlewski Mieczysław – 91. 

W okręgu wyborczym nr 15 zgłoszono 4 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymał  

p. Szablewski Kazimierz – 80.   

 

Następnie wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na radnego do Rady Miejskiej  

w Pyzdrach i złożył gratulacje, życząc dobrej i owocnej współpracy. 

 

4. 

Dalszą częścią obrad sesji było złożenia ślubowania przez radnych. 

Najmłodszy wiekiem radny p. Marcin Budziszewski odczytał rotę ślubowania: 

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”  

Radni po wyczytaniu w kolejności alfabetycznej i po podniesieniu prawej ręki wypowiadali 

słowo „ślubuję”, niektórzy dopowiadali „tak mi dopomóż Bóg”.  

     
5.  

Roman Ejchorszt, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach 
poinformował, że w bezpośrednich wyborach burmistrza, które odbyły się 16 listopada 2014 r  

Komitety wyborcze zgłosiły 2 kandydatów.  

Pan Przemysław Dębski uzyskał 1980 głosów ważnych, co stanowi 60,81% i został wybrany 

Burmistrzem Pyzdr.  

Pan Winter Krzysztof zdobył 1276 głosów, co stanowi 39,19%.  

 

Następnie wręczył p. Przemysławowi Dębskiemu zaświadczenie o wyborze na burmistrza 

Pyzdr i złożył gratulacje, życząc dobrej i owocnej współpracy. 
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Dalszą częścią obrad sesji było złożenia ślubowania przez Burmistrza. 

 „ Obejmując urząd burmistrza Pyzdr, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry”. Tak mi dopomóż Bóg. 

 
Przemysław Dębski, burmistrz złożył gratulacje nowo zaprzysiężonym radnym. Życzył 

owocnej pracy przez najbliższe cztery lata w Radzie jak i z Burmistrzem.  

Podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta za wysoką frekwencje w wyborach.  

Przypomniał, że osiem lat temu na sesji został przez Radę Miejską powołany na stanowisko 

sekretarza.  

Podziękował Burmistrzowi Krzysztofowi Strużyńskiemu i radnym tamtej kadencji, którzy  

udzielili kredyt zaufania. Swoją pracą starał się go jak najlepiej spłacić. Wynik wyborów to 

potwierdza.  

Przez ten okres pracy w samorządzie gminnym miał możliwość poznania sytuacji 

mieszkańców w gminie i wyciągnięcie odpowiednich wniosków, które ułatwią i pomogą w 

pracy na stanowisku burmistrza.  

Największym wyzwaniem, jakie stoi przed samorządem gminy Pyzdry jest spadająca liczba 

mieszkańców, ale przy dodatnim przyroście naturalnym.  

W tym zakresie priorytetem są nowe miejsca pracy, aby mieszkańcy gminy nie musieli 

szukać pracy poza Pyzdrami.  
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Zostanie radnym przedstawiony do zatwierdzenia projekt znowelizowanego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i plan przestrzenny z poszerzonymi terenami 

pod aktywizację gospodarczą. Zatwierdzenie powyższych dokumentowo pozwoli na 

poszukiwanie inwestorów, którzy zechcą inwestować na terenie gminy Pyzdry.  

O kondycji gminy mówią dwa wskaźniki tj. zadłużenie i tzw. bilans operacyjny, czyli 

stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących. Zadłużenie wynosi niespełna 4 mln 

zł, co stanowi ok. 15% w stosunku do dochodów gminy. Pozwala to z optymizmem patrzeć w 

przyszłość w kontekście zaciągania kredytów przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.  

Działalność jak największej liczby zakładów na terenie gminy, a co za tym idzie duża liczba 

mieszkańców pracujących na terenie gminy wpłynie korzystnie na budżet gminy poprzez 

wyższe dochody z tytułu podatków od nieruchomości, podatku dochodowego od osób 

fizycznych.  

Konieczna jest także poprawa struktury dochodów własnych przy jednoczesnym ograniczaniu 

wydatków bieżących.  

Dużą szansą dla gminy będą nowe możliwości pozyskiwania środków z nowej perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej 2015 – 2020. Dla gminy znaczące są dwa tj. Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Już niedługo będzie 

wiadomo jakie inwestycje będą wspierane.  

Gminę najbardziej interesują środki na drogi, gospodarkę wodno – kanalizacyjną i obiekty 

użyteczności publicznej np. świetlice.  

Aby te wszystkie plany i zamierzenia można było prowadzić w sposób skoordynowany jest 

przygotowywany projekt strategii rozwoju gminy na lata 2015-2020.  

Jedną z ważniejszych spraw będzie gazyfikacja gminy. Będzie to miało wpływ na 

podniesienie atrakcyjności nie tylko dla mieszkańców, ale także dla nowych inwestorów.  

W najbliższym czasie radni będą przyjmowali plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe.  

Wiadomo, że zadań do wykonania jest bardzo wiele. Dlatego zaprosił radnych do współpracy 

dla dobra gminy i jej mieszkańców.  

 

Następnie odczytał list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. List stanowi załącznik 

do protokołu. 

  
Krzysztof Strużyński, były burmistrz  

Podziękował za dotychczasową współpracę.  

Radnym obecnej kadencji pogratulował wyboru. Życzył, by praca była przyjemnością, żeby 

przyczyniła się do realizacji ważnych zamierzeń na terenie gminy Pyzdry.  

Panu Burmistrzowi Przemysławowi Dębskiemu pogratulował wyboru. Życzył, by praca była 

wspaniałą służbą, by przynosiła sukcesy.  

Skierował słowa podziękowania p. Marzenie Bergier  sołtysowi sołectwa Kruszyny za 

działania podejmowane przy budowie drogi – mobilizacji mieszkańców do wycinki drzew 

wzdłuż budowanej drogi. W/w droga została oddana już do użytku.  

W Tarnowej ułożono nawierzchnię asfaltową na krótkim odcinku drogi.  

Utwardzono ok. 1 km drogi w m. Łupice.   

Na ul. Mickiewicza wymieniono trylinkę i naprawiono chodniki.  

Były wykonywane prace przy remoncie chodnika przy ul. Niepodległości.  

Ułożono wodociąg na ul. Wymysłowskiej. Droga ta została zgłoszona do Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych, by w przyszłym roku gmina mogła otrzymać środki na jej modernizację.  

 

7. 

Kazimierz Szablewski, prowadzący obrady stwierdził, 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. 
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8.  

Kazimierz Szablewski, przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad sesji:  

 

9. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.  

a) wybór komisji skrutacyjnej,  

b) zgłaszanie kandydatów,  

c) przeprowadzenie głosowania. 

10. Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Rady Miejskiej. 

11. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  

a) wybór komisji skrutacyjnej,  

b) zgłaszanie kandydatów,  

c) przeprowadzenie głosowania. 

12.Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

   13.Powołanie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

14.Powołanie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej.  

   15.Powołanie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,    

        Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.  

16.Powołanie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.  

17.Zapytania i wolne wnioski. 

18.Zamknięcie sesji. 

 
9.  

Kazimierz Szablewski, przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 19 ustęp 1 

ustawy o samorządzie gminnym, rada wybiera ze swego grona przewodniczącego w 

głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady. 

Osoba kandydująca na przewodniczącego rady nie może być członkiem komisji. 

W celu przeprowadzenia tajnego głosowania przystąpiono do wyboru  komisji skrutacyjnej.  

Do pracy w komisji zgłoszono:  

 

Radny Mieczysław Podlewski zgłosiła kandydaturę p. Stanisława Janiaka, 

Radny Lechosław Sulkowski zgłosiła kandydaturę p. Elżbiety Ratajczyk  

Radny Krzysztof Paszak zgłosił kandydaturę p. Marianny Urbaniak  

 

W/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.   

 

Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną w/w składzie („za” – 12, „wstrzymało się” -3). 

Przewodniczącą Komisji została radna Elżbieta Ratajczyk. 

 

Andrzej Łyskawa, radny  wnioskował, aby komisja skrutacyjna w w/w składzie 

przeprowadziła także wybór w-ce przewodniczących rady.  

Alicja Płoszewska, radca zaproponowała, aby ten wniosek przegłosować, po wytypowaniu 

kandydatów na w-ce przewodniczących rady, bo może się zdarzyć, że któryś z członków 

komisji skrutacyjnej będzie chciał kandydować na w-ce przewodniczącego rady.  

 

Komisja Skrutacyjna przyjmowała zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego rady.  

Radny Lechosław Sulkowskim zgłosił kandydaturę p. Elżbiety Kłossowskiej  

Radny Mieczysław Podlewski zgłosił kandydaturę p. Justyny Sosnowskiej.  

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Kazimierz Szablewski, prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach.  
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Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała regulamin  

głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rady.  

Regulamin został przez radnych przyjęty.  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

Kazimierz Szablewski, prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach.  

 

Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji  

z wyboru przewodniczącego Rady.  

Radna Elżbieta Kłossowska otrzymała 9 głosów, radna Justyna Sosnowska – 6 głosów.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.  

 
Kazimierz Szablewski odczytał uchwałę nr I/1/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach o wyborze 

przewodniczącego rady. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Pogratulował wyboru i przekazał dalsze prowadzenie obrad sesji przewodniczącej Rady 

Elżbiecie Kłossowskiej.  

 

11.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady podziękowała za wybór. Dodała, że będzie się 

starała godnie reprezentować radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach w obecnej kadencji.  

Art. 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi o wyborze 1-3 zastępców. 

Zaproponowała, aby wybrać 2 zastępców przewodniczącego rady.  

Za wyborem 2 zastępców przewodniczącego rady głosowało 15 radnych.  

 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że osoba kandydująca na  

zastępcę  przewodniczącego rady nie może być członkiem komisji. 

 

    Do pracy w komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali następujący kandydaci:     

1) p. Urbaniak Marianna zgłoszona przez p. Lechosława Sulkowskiego,  

2) p. Paszak Krzysztof zgłoszony przez p. Lechosława Sulkowskiego, 

3) p. Budziszewski Marcin zgłoszony przez p. Piotra Pilarskiego.   

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji Skrutacyjnej.  

 
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” 

– 1 radny.  

Przewodniczącą Komisji została p. Marianna Urbaniak  

 
Zgłoszono kandydatów na zastępców przewodniczącego rady w osobach: 

 

p. Robert Nowak, zgłoszony przez p. Elżbietę Ratajczyk,  

p. Lechosław Sulkowski zgłoszony przez p. Krzysztofa Paszaka,  

p. Henryk Pyrzyk zgłoszony przez p. Kazimierza Szablewski.  

 

Radny Nowak i radny Sulkowski wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Radny Henryk Pyrzyk nie wyraził zgody na kandydowanie. 

  

Marianna Urbanika, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała regulamin 

głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady.  

Regulamin został przez radnych przyjęty.  
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Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.  

 
Marianna Urbaniak, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji  

z wyboru wiceprzewodniczących Rady.  

Radny Robert Nowak otrzymał 12 głosów, radny Lechosław Sulkowski – 8 głosów.  

Protokół stanowi załącznik do protokołu.  

 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odczytała uchwały nr I/2/14 i nr I/3/14  o 

wyborze zastępców przewodniczącego rady. Uchwały stanowią załącznik do protokołu.  

Pogratulowała wyboru i poprosiła o zajęcie miejsca przy stole. 

 
12.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie ze Statutem Gminy 

(§ 15) Rada powołuje następujące stałe komisje:  

1) Rewizyjną,  

2) Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i 

Rekreacji,   

3) Budżetowo – Finansowej 

4) d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego,  

5) Inwentaryzacyjną.  

Radny może być członkiem najwyżej 3 komisji stałych tj. rewizyjnej, inwentaryzacyjnej oraz 

jednej z ustalonych w ust. 1 punkt 2,3,4 tj. zdrowia, budżetowej, gospodarczej.  

Zgodnie z art. 18a) ustawy o samorządzie gminnym  

1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych gminy: w tym celu powołuje komisję rewizyjną.  

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów 

z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących 

Rady.  

Zgodnie § 80 Statutu Gminy komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, z-cy 

przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie trzech.  

Przewodniczącego komisji wybiera Rada. 

Z-cę przewodniczącego komisji wybiera komisja rewizyjna na wniosek przewodniczącego 

komisji rewizyjnej.  

Komisję wybiera się w głosowaniu jawnym.  

 
Kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosiła radna Ilona Nowicka w osobie 

radnej Justyny Sosnowskiej.  

W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Za tym, aby p. Justyna Sosnowska została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej głosowało 14 

radnych. „wstrzymał się” -1. 

 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została p. Justyna Sosnowska.   

 

Zgłoszone zostały następujące kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej:  

 

p. Nowicka Ilona zgłoszona przez p. Justynę Sosnowską, 

p. Krzysztof Paszak zgłoszony przez p. Elżbietę Ratajczyk,   
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p. Stanisław Janiak zgłoszony przez p. Krzysztofa Paszaka,  

p. Pilarski Piotr zgłoszony przez p. Ilonę Nowicką,  

p. Kazimierz Szablewski zgłoszony przez p. Lechosława Sulkowskiego.  

 

Radny Stanisław Janiak nie wyraził zgody na kandydowanie, natomiast pozostali wyrazili 

zgodę.   

„Za” tym, aby p. Ilona Nowicka została członkiem Komisji Rewizyjnej głosowało 14 

radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” – 1. 

„Za” tym, aby p. Krzysztof Paszaka został członkiem Komisji Rewizyjnej głosowało 15 

radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” - 0.  

„Za” tym, aby p. Piotr Pilarski został członkiem Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych, 

„przeciw” 0, „wstrzymało się” - 1.  

„Za” tym, aby p. Kazimierz Szablewski został członkiem Komisji Rewizyjnej głosowało 14 

radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” - 1.  

 

Członkami komisji rewizyjnej zostali:  

p. Ilona Nowicka,  

p. Krzysztof Paszak,  

p. Piotr Pilarski,  

p. Kazimierz Szablewski. 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odczytał uchwałę nr I/4/14 w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

  

Ad. 13.  

Przed przystąpieniem do ustalenia składów osobowych pozostałych Komisji Rady Elżbieta 

Kłossowska, przewodnicząca Rady zaproponowała, aby każdy radny zadeklarował na 

piśmie swój udział w Komisjach wymienionych w Statucie Gminy tj.  

1. Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i 

Rekreacji,   

2. Komisji Budżetowo – Finansowej, 

3. Komisji d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego,  

4. Komisji Inwentaryzacyjnej.  

 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach, aby radni mieli 

czas na zastanowienie.  

 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że do składu osobowego 

Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji zadeklarowali się:  

p. Rober Nowak,  

p. Elżbieta Ratajczyk,  

p. Justyna Sosnowska,  

p. Piotr Pilarski.  

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji.  

 

„Za” kandydaturą p. Roberta Nowaka do składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0.  

„Za” kandydaturą p. Elżbiety Ratajczyk do składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 1. 
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„Za” kandydaturą p. Justyny Sosnowskiej do składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 1. 

 

„Za” kandydaturą p. Piotra Pilarskiego do składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0. 

 
Przewodnicząca Rady odczytał uchwałę nr I/5/14 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  

 
Ad. 14.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że do składu osobowego 

Komisji Budżetowo – Finansowej zadeklarowali:  

p. Kazimierz Szablewski,  

p. Robert Nowak,  

p. Ilona Nowicka,  

p. Stanisław Janiak,  

p. Henryk Pyrzyk,  

p. Lechosław Sulkowski,  

 
Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Budżetowo-

Finansowej.  

 

„Za” kandydaturą p. Kazimierza Szablewskiego do składu Komisji Budżetowo – Finansowej 

głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” - 1.  

 

„Za” kandydaturą p. Roberta Nowaka do składu Komisji Budżetowo – Finansowej głosowało 

14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” - 1.  

 

„Za” kandydaturą p. Ilony Nowickiej do składu Komisji Budżetowo – Finansowej głosowało 

14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” - 1.  

 

„Za” kandydaturą p. Stanisława Janiaka do składu Komisji Budżetowo – Finansowej 

głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0.  

 

„Za” kandydaturą p. Mieczysława Podlewskiego do składu Komisji Budżetowo – Finansowej 

głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 1.  

 

„Za” kandydaturą p. Henryka Pyrzyka do składu Komisji Budżetowo – Finansowej głosowało 

15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0.  

 

„Za” kandydaturą p. Lechosława Sulkowskiego do składu Komisji Budżetowo – Finansowej 

głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 1.  

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr I/6/14 w sprawie powołania Komisji Budżetowo-

Finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 15.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że do składu osobowego 

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

Publicznego zadeklarowali się: 
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p. Krzysztof Paszak,  

p. Marcin Budziszewski,  

p. Marianna Urbaniak,  

p. Andrzej Łyskawa.  

 
Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji 
 

„Za” kandydaturą p. Krzysztofa Paszaka do składu osobowego Komisji ds. Samorządu, 

Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego głosowało 15 

radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0.  

 

„Za” kandydaturą p. Marcina Budziszewskiego do składu osobowego Komisji ds. Samorządu, 

Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego głosowało 15 

radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0.  

 

„Za” kandydaturą p. Marianny Urbaniak do składu osobowego Komisji ds. Samorządu, 

Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego głosowało 14 

radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 1.  

 

„Za” kandydaturą p. Andrzeja Łyskawy do składu osobowego Komisji ds. Samorządu, 

Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego głosowało 15 

radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0.  

 
Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr I/7/14 w sprawie powołania Komisji ds. 

Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

16.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że swój udział w pracach 

Komisji Inwentaryzacyjnej zgłosili:  

 

p. Kazimierz Szablewski  

p. Krzysztof Paszak  

p. Elżbieta Ratajczyk  

p. Marcin Budziszewski  

p. Andrzej Łyskawa  

 

„Za” kandydaturą p. Kazimierza Szablewskiego do składu osobowego Komisji 

Inwentaryzacyjnej  głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 1.  

 

„Za” kandydaturą p. Krzysztof Paszak do składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej  

głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0.  

 

„Za” kandydaturą p. Elżbiety Ratajczyk do składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej  

głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 1.  

 

„Za” kandydaturą p. Marcina Budziszewskiego do składu osobowego Komisji 

Inwentaryzacyjnej  głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0.  

 

„Za” kandydaturą p. Andrzeja Łyskawy do składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej  

głosowało 15 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” - 0.  
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Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr I/8/14 w sprawie powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej.  

 

17.  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali projekt budżetu na 2015r. i Statut 

Gminy i Miasta Pyzdry.  

Ponadto poprosiła, aby członkowie poszczególnych Komisji Rady dokonali wyboru spośród 

siebie przewodniczącego komisji.  

Przemysław Dębski, burmistrz pogratulował radnym wyboru i życzył owocnej współpracy.  

Marzena Bergier, sołtys sołectwa Kruszyny w imieniu mieszkańców podziękowała za 

wybudowanie drogi w m. Kruszyny.  

 

18.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 17 
00 

zamknęła I sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  

 


