
Protokół Nr XX/17 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 17 lutego 2017 roku 
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 9 
00

 otworzyła XX 

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 poprosiła radnych o zmianę porządku obrad sesji tj. jako punkt 3 wprowadzić temat: 

„Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego”. Pozostała kolejność nie ulega zmianie.  

 

„Za” powyższą zmianą głosowało 13 radnych.  

 

Na sesję przybył radny Piotr Pilarski.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska odczytała porządek obrad sesji z 

wcześniej wprowadzoną zmianą.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  

6. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi E. Sz. na Burmistrza Pyzdr.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  

z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Wrzesińskim i Gminami: Września, Nekla, Kołaczkowo, Miłosław w sprawie wspólnego 

zakupu licencji i użytkowania systemu komputerowego GEO-INFO i.EDiB. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Pyzdry" 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerem 

geodezyjnym 381/1 i 381/2 położonych w Królewinach.  

13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.  

14. 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.  

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  



18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

19. Zakończenie sesji. 

W/w porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie – „za” – 14.  

 

Ad. 3.  

Anna Wojciechowska, kierownik referatu oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie  

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

Stanisław Janiak, radny zapytał o nazwy szkół. W Lisewie jest Samorządowa Szkoła 

Podstawowa, a w Pyzdrach Szkoła Podstawowa.  

Anna Wojciechowska, kierownik referatu oświaty odpowiedziała, że kilka lat temu została 

zmieniona nazwa szkoły w Pyzdrach na Szkoła Podstawowa. To wynika ze statutu szkoły.  

  

Ilona Nowicka, radna odczytała opinię Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XX/185/17  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. 4.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6.  

Krzysztof Paszak, radny ponownie poinformował, że w Tarnowie na drodze powiatowej przy 

przystanku jest duże zaniżenie, w którym gromadzą się wody opadowe. Najlepiej byłoby 

wyrównać to warstwą asfaltu. Wnioskował o wystąpienie w tej sprawie do Powiatu 

Wrzesińskiego.  

Przemysław Dębski, burmistrz trzeba to sprawdzić. Jak nie będzie to zbyt duży zakres prac, 

można to wykonać przy okazji łataniu dziur po zimie. 

 

Ad. 7.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska odczytała projekt uchwały w sprawie 

skargi E. Sz. na Burmistrza Pyzdr.  

 

Ilona Nowicka, radna odczytała opinię Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym” podjęła 

uchwałę Nr XX/186/17 w sprawie skargi E. Sz. na Burmistrza Pyzdr.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry.  

 

Ilona Nowicka, radna odczytała opinię Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XX/187/16 

podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Ad. 9.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy  

i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. 

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 

Wrzesińskiego”. 

 

Ilona Nowicka, radna odczytała opinię Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XX/188/17 

podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  

z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

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

zawarcie porozumienia z Powiatem Wrzesińskim i Gminami: Września, Nekla, Kołaczkowo, 

Miłosław w sprawie wspólnego zakupu licencji i użytkowania systemu komputerowego GEO-

INFO i.EDiB. 

 

Ilona Nowicka, radna odczytała opinię Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XX/189/17 

podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Wrzesińskim i Gminami: Września, Nekla, Kołaczkowo, Miłosław w sprawie wspólnego 

zakupu licencji i użytkowania systemu komputerowego GEO-INFO i.EDiB. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu ochrony 

zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Pyzdry" 

 

Ilona Nowicka, radna odczytała opinię Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XX/190/17 

podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Pyzdry". Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 381/1 i 381/2 położonych w Królewinach.  

 

Ilona Nowicka, radna odczytała opinię Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XX/191/17 

podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 

381/1 i 381/2 położonych w Królewinach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14  

Justyna Sosnowska odczytała sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.  

 

Ad. 15.  

Radni rady Miejskiej jednogłośnie zatwierdzili plany 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.  

 

Ad. 16.  

Piotr Pilarski, radny podziękował za doprowadzenie do bezpłatnego przekazania przez 

Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz gminy gruntu w Dolnych Grądach, który otrzyma 

sołectwo na cele rekreacyjne.  Sołectwo ma opracowany Plan Odnowy Miejscowości i będzie 

mogło zacząć działać.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że sprawa ciągnęła się dość długo.  

Agencja przy bezpłatnym przekazaniu postawiła warunek, że grunt musi być sklasyfikowany w 

planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium jako tereny rekreacyjne. Z uwagi na to, 

trzeba było dokonać zmiany, co miało wpływ na termin załatwienia sprawy z Agencją. 

Obecnie kompletowane są dokumenty niezbędne do przekazania.  

 

Ad. 17 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 18.  

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

 

Ad. 19.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 105 
05 

zamknęła XX sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 


