
Protokół Nr XVIII/16 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 7 grudnia 2016 roku 
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XVIII 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 zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2016 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Pyzdrach na rzecz najemcy.  

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

nieruchomości gruntowych położonych w m. Pyzdry.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka ewidencyjna 397/2 o pow. 0.9422 ha położonej w Pyzdrach.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/16 Rady Miejskiej w 

Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/16 Rady Miejskiej w 

Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z 

budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy 

Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust.2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej 

niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i 

Miasta Pyzdry.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

20. Zakończenie sesji. 



Na salę sesyjną weszli: radna Marianna Urbaniak i radny Piotr Pilarski.  

 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jakie zastrzeżenia miał wojewoda do wcześniej podjętej 

uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że organ nadzoru zakwestionował to, że 

uchwala nie odnosi się do wszystkich aspektów, które podejmuje ustawa. Dziwne jest to, że 

ustawa się nie zmieniła, a do uchwały rady, która od kilku lat jest prawie taka sama w tym 

roku wniesiono zastrzeżenia.  

 

Ad. 5.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zgłosił wniosek o zamontowanie lampy 

oświetlenia ulicznego jak się zjeżdża na stadion zawarciański i na Walgę. Skoro będzie tyle 

nowych lamp zakładanych to czy nie można założyć też za mostem. 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w/w temat zostanie sprawdzony, jakie są 

możliwości montażu, koszty. Dodał, że lampy są zakładane tam, gdzie jest taka potrzeba.  

Na terenie gminy Pyzdry została zamontowana pierwsza lampa solarna. Zobaczymy czy się 

sprawdzi.  

 

Ad. 6.  

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

i Miasta na 2016 rok. Oprócz zmian zapisanych w projekcie uchwały zaproponowała 

przyjęcie dodatkowych poprawek, które były omówione na posiedzeniach komisji. Dotyczą 

one:  

- zwiększenia dochodów o kwotę 34.536 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej   

i zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe,   

- zmniejszenia wydatków w dziale 801 (oświata i wychowanie) o kwotę 120.000 zł a 

zwiększenie wydatków w dziale 600 (drogi publiczne) o kwotę 119.941,33 zł   

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/169/16  

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2016 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Pyzdrach na rzecz najemcy. 

 



Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” przy 2 „przeciw” podjęła uchwałę 

Nr XVIII/170/16 w sprawie udzielenia 60% bonifikaty przy sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Pyzdrach na rzecz najemcy.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

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

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości gruntowych położonych w m. Pyzdry.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/171/16 

w wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości gruntowych 

położonych w m. Pyzdry.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna 397/2 o pow. 0.9422 ha położonej  

w Pyzdrach.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/172/16 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna 397/2  

o pow. 0.9422 ha położonej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/16 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Alicja Pleszewska, radca prawny poinformowała, że redakcja tej i następnej uchwały była 

trudna. Zobowiązani zostaliśmy do modyfikacji uchwały ustawą, a nie wolno wprowadzać 

zapisów ustawy do uchwały, ale nie wolno jednocześnie jej przeredagowywać ani 

modyfikować. Jest pewna obawa jak organ nadzoru wypowie się co do tych uchwał. Może 

być tak, że uchwały zostaną skierowane do poprawki.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/173/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 



2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  

o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 

na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/16 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/174/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 

r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.  

 

Ad. 12.  

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

dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust.2e ustawy o systemie oświaty  

w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/175/16 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa  

w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona 

 w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Iwona Bąkowska, pracownik urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 



Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/176/16 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Iwona Bąkowska, pracownik urzędu Miejskiego odczytała uchwałę w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/177/16 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie przyjęcia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/178/16 

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała zbiorczą 

opinię wszystkich Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVIII/179/16 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska poinformowała, że, że radni i sołtysi 

na świąteczną paczkę zebrali 375 zł.  

Następnie złożyła świąteczne życzenia. Życzyła dużo zdrowia, wzajemnej miłości  

i poszanowania.  

Do życzeń dołączył się Burmistrz. W imieniu własnym i pracowników na nadchodzące święta 

życzył radosnych świat spędzonych w gronie rodziny. 

 

Ad. 18 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 19.  

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

 



Ad. 20.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
20 

zamknęła XVIII sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 


