
Protokół Nr XI/15 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

dniu 28 grudnia 2015 roku 
      
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
XI 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

 i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025.  
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 2016r:  
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  
b) odczytanie opinii poszczególnych 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) dyskusja nad projektem budżetu,  
f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry 
     z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.   
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Gminie 
Miłosław.  

11.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.  
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  
13.Zatwierdzenie planu pracy:  

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.  
14. Zapytania i wolne wnioski. 
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15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
17. Zakończenie sesji. 
 
Przemysław Dębski, burmistrz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad sesji 
dodatkowego tematu – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/91/15 Rady Miejskiej 
w Pyzdrach z dnia 18.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
Po posiedzeniach Komisji wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej informująca  
o nieprawidłowości w w/w uchwale. W podjętej uchwale w przypadku autobusów liczba 
miejsc była podana łącznie z kierowcą, a w opinii RIO ta liczba miejsc powinna być bez 
kierowcy.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska zaproponowała wprowadzenie tego 
punktu jako 5a).  
Za wprowadzeniem dodatkowego punktu glosowało 15 radnych.  
 
Porządek obrad sesji z dodatkowym tematem zastał zatwierdzony jednogłośnie.  
 
Ad. 3.  
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ponadto poinformował, że z końcem roku służbę na stanowisku kierownika Posterunku 
Policji w Pyzdrach kończy asp. szt. Przemysław Kucz, który przechodzi na emeryturę.  
W związku z tym wspólnie z Przewodniczącą Rady podziękował za wieloletnią, owocną 
współpracę w zakresie polityki bezpieczeństwa na terenie Pyzdry.  
Przemysław Kucz powiedział, że Posterunek Policji w Pyzdrach pozostawia w bardzo dobrej 
kondycji. Kilka lat było potrzeba, aby do tego doprowadzić, by budynek dobrze wyglądał, 
była odpowiednia liczba policjantów. Ważną kwestią jest to, że Posterunek w Pyzdrach 
posiada samochód, którym wszędzie da się dojechać.  
W Pyzdrach pracował prawie 9 lat. Podziękował za dotychczasową współprace, za to, że 
wspólnie udało się wiele rzeczy zrobić, ale także przeprosił głównie tych, których zawiódł.  
Pomimo przejścia na emeryturę z dniem 15 stycznia 2016 zachęcał do kontaktowania się, bo 
nadal może służyć rada i pomocą.  
 
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy na Białobrzegu płynie już woda nowym 
wodociągiem? 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że od dłuższego czasu już płynie.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5.  
Małgorzata Maćkowiak, sołtys sołectwa Białobrzeg podziękowała za wybudowanie 
wodociągu w m. Białobrzeg.  
 
Ad. 5a)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
nr X/91/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 
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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 XI/96/15  
w sprawie zmiany uchwały nr X/91/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18.11.2015 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. 6.  
a)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025.  
b)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0957/21/7/KO/2015 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01.12.2015r. w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry. 
Uchwala stanowi załącznik do protokołu.  
c)  
Radni jednogłośnie przegłosowali poprawki Burmistrza i wynikające z opinii RIO, które 
szczegółowo były omówione na posiedzeniach Komisji. Poprawki stanowią załącznik do 
protokołu.  
d)  
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 XI/97/15  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 
2016 – 2025 wraz z przegłosowanymi poprawkami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Ad. 7.  
a)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 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-0952/21/7/KO/2015 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 12.2015 r. w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok 
Uchwala stanowi załącznik do protokołu.  
e)  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska otworzyła dyskusję na temat budżetu na 2015r. 
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że w głosowaniu nad uchwaleniem budżetu 
wstrzyma się od głosu, ponieważ w budżecie jest zaplanowana kwota 30.000 zł na remont 
pokrycia dachowego kościoła Z budżetu gminy już dwa lata z rzędu są udzielane dotacje na 
remont kościołów. Czy ta pomoc będzie udzielana w nieskończoność?  
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Samorząd gminny udziela wsparcia parafii, a proboszcz myśli tylko o luksusach, a nie 
pomyślał o podstawowych potrzebach parafian.  
 
Z posiedzenia sesji wyszedł radny Kazimierz Szablewski po wcześniejszym usprawiedliwieniu 
się u przewodniczącej Rady.   
 
f) 
Radni jednogłośnie przegłosowali poprawki do projektu budżetu na 2016 r. zgłoszone przez 
Burmistrza i wynikające z opinii RIO, które szczegółowo były omówione na posiedzeniach 
Komisji („za” – 13, „wstrzymał się” -1). Poprawki stanowią załącznik do protokołu.  
g)  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 
podjęła uchwałę Nr XI/98/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 
2016 rok wraz z przegłosowanymi poprawkami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przemysław Dębski, burmistrz podziękował radnym za przyjęcie budżetu gminy na 2016r. 
Budżet jest zatwierdzony, można przystępować do pracy.  
Pani Skarbnik podziękował za przygotowanie projektu budżetu. 
Czasy, w których żyjemy są zmienne i nikt nie może być pewien co będzie za miesiąc, rok.  
Jednak wszystko wskazuje na to, że przyszły rok będzie podobny do obecnego. Realizacji 
wielkich inwestycji nie należy się spodziewać, ponieważ unijne wsparcie finansowe raczej 
obejmie dopiero rok 2017, co nie znaczy, że gmina nie będzie się starła o pieniądze  
w przyszłym roku, jeśli takie możliwości będą.  
Bieżący rok pokazał, że nawet bez wielkich dofinansowań przy rzetelnej pracy i oszczędnym 
wydatkowaniu pieniędzy na wydatki bieżące jesteśmy w stanie sporo wykonać.  
W trakcie roku udało się wprowadzić do budżetu dodatkowe zadania inwestycyjne. Trzeba 
mieć nadzieję, że w przyszłym roku to też nastąpi.  
Pozytywną stroną budżetu gminy Pyzdry jest stosunkowo niskie zadłużenie, które wynosi ok. 
10% co też dobrze rokuje pod kątem pozyskiwania środków z zewnątrz. Niekorzystną 
kwestią są wydatki bieżące, które trzeba regulować, ale należy je na bieżąco monitować. 
Duży procent budżetu stanowią wydatki oświaty, opieki społecznej.  
W przyszłorocznym budżecie gminy na inwestycje zaplanowano ok. 10% budżetu, czyli 
ponad 2 mln zł. Zostały one tak zaplanowane, aby w każdej części gminy coś się działo.  
W związku z kończącym się 2015 rokiem podziękował radnym za współpracę, za przychylne 
ustosunkowanie się do składanych wniosków, propozycji, sołtysom za realizację funduszu 
sołeckiego, pracownikom samorządowym.  
Miniony rok był rokiem rzetelnej pracy, która zaowocowała. 
Wiadomo już, że w przyszłym roku będzie się można cieszyć z nowego zakładu pracy, który 
powstanie na terenie gminy, a jeden z największych zakładów w Pyzdrach rozpocznie 
rozbudowę.  
Także wyczekujemy na realizację inwestycji wojewódzkich jak chodnik między 
Pietrzykowem a Ratajami, uregulowanie Flisy w Pyzdrach.  
Ważną kwestią będzie zatwierdzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Z posiedzenia sesji wyszedł radny Henryk Pyrzyk po wcześniejszym usprawiedliwieniu się u 
przewodniczącej Rady.  
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Ad. 8.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
Dodała, że kwota przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków 
zwiększy się o 10.500 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu w m. Kruszyny, o czym była 
mowa na posiedzeniach komisji.  
Ponadto w uzasadnieniu do uchwały zawarte zostało odniesienie do zawiadomienia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o podjęciu uchwały Nr X/87/15 z dnia 18.11.2015r.  
w sprawie zmian w budżecie z naruszeniem zasady spójności. RIO stwierdziło różnicę  
w wysokości 1.100 zł pomiędzy dochodami a wydatkami w zakresie budżetu Komisji ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
A w/w różnicę stanowią wydatki zaplanowane w oparciu o dochody pozyskane z tytułu 
dobrowolnych wpłat od sołtysów na dofinansowanie organizacji Festynu Edukacyjno – 
Informacyjnego pn. „Rodzinnie i na trzeźwo”.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr X/99/15  
w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.   
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr X/100/15  
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 
pozarządowymi na 2016 r.   Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w 2016 roku Gminie Miłosław. Poprosił o wykreślenie z projektu uchwały 
paragrafu 3.  
Ponadto wyjaśnił, że uchwała ta jest konsekwencją rozmów i negocjacji, jakie od dłuższego 
czasu toczą się pomiędzy mieszkańcami wsi Skotniki a gminami z powiatu wrzesińskiego, 
które dowożą odpady do stacji przeładunkowej w Bardzie znajdującym się na terenie gminy 
Września. Natomiast Bardzo bezpośrednio sąsiaduje ze Skotnikami, które leżą w gminie 
Miłosław. Wszelkie niedogodności związane z funkcjonowaniem tej stacji odczuwają 
mieszkańcy Skotnik.  
Gmina Miłosław, ażeby wynagrodzić mieszkańcom Skotnik te niedogodności postanowiła 
ustalić dla nich minimalna opłatę za odpady komunalne.  
Z uwagi na to, że na stację przeładunkową odpady dowożą wszystkie gminy z terenu powiatu 
wrzesińskiego, gminy te solidarnie pokryją mniejsze dochody gminy Miłosław z tytułu opłaty 
za śmieci. Ustalono kwotę przeliczeniową – 0,45 zł/mieszkańca. Gmina Pyzdry rocznie 
przekaże 3.234,15 zł.  
Z istniejących przepisów wynika, że gminy nie mogą przekazywać sobie środków 
finansowych na gospodarkę odpadami, ale jest możliwe na zadania majątkowe. Zatem 
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ustalono, że gmina Miłosław zostanie wsparta finansowo przy budowie chodnika w m. 
Skotniki.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr X/101/15  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Gminie Miłosław. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie  
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Ad. 12.  
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała projekt uchwały  
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr X/102/15  
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13.  
Robert Nowak, w-ce przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Miejskiej na 2016 r.  
Radni powyższy plan pracy przyjęli jednogłośnie („za” - 13).  
 
 
Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała plan pracy 
Komisji na 2016 r.  
Radni powyższy plan pracy przyjęli jednogłośnie („za” - 13).  
 
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odczytał plan pracy Komisji na 2016 r.  
Radni powyższy plan pracy przyjęli jednogłośnie („za” - 13).  
 
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odczytała plan pracy 
Komisji na 2016 r.  
Radni powyższy plan pracy przyjęli jednogłośnie („za” - 13).  
 
Ad. 14.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odczytała podziękowania od Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach skierowane do radnych za wsparcie 
finansowe przy organizacji paczek świątecznych dla rodzin potrzebujących z terenu gminy  
i miasta Pyzdry.  
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Szczególne podziękowania dla radnego Roberta Nowaka, który nie tylko udzielił wsparcia 
finansowego, ale również zakupił upominki dla dzieci i zaangażował się w dostarczenie 
paczek. Obdarowane zostały trzy rodziny.  
 
Krzysztof Paszak, radny podziękował w imieniu mieszkańców ul. Wrocławskiej i wsi 
Tarnowa radnemu powiatowemu Miłosławowi Balickiemu za doprowadzenie do naprawy 
poboczy drogi.  
 
Ad. 15 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 16.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 13).  
 
Ad. 17.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 10 zamknęła XI sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  
 
Anna Lepel                                                           Elżbieta Kłossowska  
 


