
Protokół Nr XIII/16 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

dniu 23 marca 2016 roku 
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XIII 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 13 

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 2016 – 2025. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego  

w nawach bocznych kościoła p.w. NNMP w Pyzdrach.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

w Gminie Pyzdry na lata 2016 – 2018”.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń  

w budynku położonym w Pietrzykowie wraz z częścią gruntu na cele prowadzenia 

placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno - Turystyczne 

,,Nasza Szkoła”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Grądy 

Dolne na rzecz Gminy i Miasta Pyzdry od Agencji Nieruchomości Rolnych.  

17. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach za 2015 rok 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

21. Zakończenie sesji. 
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Przemysław Dębski, burmistrz poprosił o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie 

projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.    

Uchwała ta była podjęta na ostatniej sesji, ale Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła, że w 

przypadku powołania się na zapisy dotyczące pomocy publicznej należy projekt uchwały 

skonsultować z Urzędem Ochrony Konsumenta i Konkurencji i z Ministerstwem Rolnictwa. 

Tej czynności poprzednio nie wykonano. Teraz to wykonano. Odpowiedzi z tych instytucji 

przyszły pozytywne, dlatego jest prośba o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad 

dzisiejszej sesji.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska zaproponowała, aby dodatkowy 

punkt wprowadzić jako 16a).  

Za wprowadzeniem dodatkowego punktu głosowało 13 radnych.  

 

Za przedstawionym porządkiem obrad wraz z dodatkowym punktem głosowało 13 radnych.  

 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, gdzie będzie zlokalizowany Polo Market w Pyzdrach?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że Firma Frapo Invest już jakiś czas temu 

nabyła grunt, który położony jest przy ul. Wrzesińskiej i bezpośrednio zlokalizowany przy 

przystanku autobusowym.   

 

Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga  

Na skrzyżowaniu dróg zagórowska i kaliska zostały ustawione barierki, które zawężają 

wyjazd na drogę kaliską.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk  

Ponownie przypomniał o potrzebie wycinki suchych topoli rosnących przy drodze za mostem, 

które stwarzają zagrożenie.  

 

Ad. 6.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025. 

 

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 XIII/113/16  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 

2025. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  

i Miasta na 2016 rok. 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIII/114/16  

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

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

wymianę pokrycia dachowego w nawach bocznych kościoła p.w. NNMP w Pyzdrach.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Andrzej Łyskawa, radny pochwalił księdza proboszcza za uporządkowanie cmentarza  

w Pyzdrach, za wycięcie krzewów, zarośli.  

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 1 „przeciw” podjęła uchwałę 

Nr XIII/115/16 w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia dachowego w nawach 

bocznych kościoła p.w. NNMP w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.  

 

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 XIII/116/16  

w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do 

realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad 10.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach.  

 

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 XIII/117/16  

w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad 11.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

w Gminie Pyzdry na lata 2016 – 2018”.  
  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XIII/118/16  

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 

2016 – 2018”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska o godzinie 15 
50 

zarządziła przerwę w obradach, 

która trwała do godziny 15 
00

.  
 

Ad. 12.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  
  

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 XIII/119/16  

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  
  

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 XIII/120/16  

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 14.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.  
 

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 XIII/121/16  

w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.  

 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 15.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz przed odczytaniem uchwały zaproponowała 

wprowadzenie zmiany w tytule uchwały i w paragrafie 2, że wynajęcie będzie przeznaczone 

na cele statutowe Stowarzyszenia.  

Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 

Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji poinformowała, że taki 

wniosek został przez Komisję zgłoszony. Zapis w projekcie uchwały mówi o tym, że 

wynajęta nieruchomość będzie wykorzystywana tylko na cele oświatowe, a Komisja 

proponuje rozszerzenie zapisu tj. na cele statutowe Stowarzyszenia.  

 

Za wprowadzeniem powyższej zmiany głosowało 12 radnych, „wstrzymał się „ – 1.  
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Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie wynajęcia w drodze 

bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie wraz z częścią gruntu 

na cele statutowe Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno - Turystycznego ,,Nasza Szkoła”. 
 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 1” wstrzymującym”  

 podjęła uchwałę Nr XIII/122/16 w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej 

pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie wraz z częścią gruntu na cele statutowe 

Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno - Turystycznego ,,Nasza Szkoła”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 16.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia 

gruntu położonego w obrębie Grądy Dolne na rzecz Gminy i Miasta Pyzdry od Agencji 

Nieruchomości Rolnych.  

 

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 XIII/123/16  

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Grądy Dolne na rzecz 

Gminy i Miasta Pyzdry od Agencji Nieruchomości Rolnych.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16a).  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.    
 

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 XIII/124/16  

w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga poprosił o udzielenie informacji na temat 500 

Plus.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

poinformowała, że wnioski na pomoc w ramach 500 Plus będą wydawane i przyjmowane 

przez Ośrodek od 1 do 30 kwietnia 2016r. w sali OSP (była sala kina).  

Osoba składająca wniosek na drugie i kolejne dziecko składa tylko wniosek bez żadnych 

innych dokumentów.  

Jeżeli osoba składa wniosek na pierwsze dziecko, albo na wszystkie dzieci, to w tym 

przypadku brane pod uwagę jest kryterium dochodowe. Dochód na jednego członka rodziny 

nie może przekroczyć 800 zł, a gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna 1.200 zł.  

W stosunku do tych zgłoszeń Ośrodek sam pobiera dane z Urzędu Skarbowego i ZUS-u.  
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Nie wiadomo jak będzie działał program komputerowy, bo jeszcze go nie ma. Do 25 marca 

br. Ministerstwo zobowiązało wykonawcę programu do jego przygotowania.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zaproponowała, aby informacja o 500 Plus była zamieszczona na 

stronie internetowej.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

odpowiedziała, że taka informacja jest już od dłuższego czasu na stronie wraz z wnioskami.  

Andrzej Łyskawa, radny zaproponował, aby informacja o działalności Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok była przekazana sołtysom jak również informacja 

na temat 500 Plus. 

 

Ad. 18.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zgłosił potrzebę nowej tablicy ogłoszeniowej 

na potrzeby sołectwa.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska złożyła życzenia z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych.  

Przemysław Dębski, burmistrz złożył w imieniu własnym jak i pracowników życzenia 

świąteczne.  

 

Ad. 19 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 20.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 21.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
35 

zamknęła XIII sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                      Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                       Elżbieta Kłossowska  

R a d n i  

 


