
Protokół Nr XXI/17 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 23 marca 2017 roku 
      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXI 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 14 

radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 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 2017–2025.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego organy zakresu i trybu kontroli wykorzystania udzielonej 

dotacji.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

oznaczonej nr 1279/7 i 1279/8 położonej w Pyzdrach.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 

4/3 położonej w Ratajach.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej  

nr 10/11 położonej w Ratajach. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. 

16. Zapytania i wolne wnioski. 

17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

19. Zakończenie sesji. 

 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytała, czy jest już określony przybliżony 

termin uruchomienia myjni samochodowej w Pyzdrach?  
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Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że zostało wypracowane porozumienie  

z Zarządem Ogródków Działkowych w sprawie lokalizacji. Został zlecony podział 

geodezyjny na gruncie. Wydzielony grunt musi zostać odrolniony Przygotowywana jest 

decyzja lokalizacyjna o warunkach zabudowy.  

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy jest inwestor zainteresowany budową myjni?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że inwestor jest. 

 

Ad. 4.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Krzysztof Paszak, radny wnioskował o ustawienie znaku drogowego „ograniczenie 

prędkości 30 km dla samochodów ciężarowych” na drodze powiatowej przed wjazdem do m. 

Tarnowa od strony m. Spławie. 

Robert Nowak radny zgłosił następujące wnioski:  

1) remont chodnika na ul. Targowej, lewa strona od ul. Szybkiej,  

2) jest duża różnica poziomu chodnika przy ul. Matejki, przy posesji 20 i 21,  

3) na ul. M. Konopnickiej kabel telekomunikacyjny jest bardo nisko opuszczony.  

Ponadto zapytał, czy znak na ul. Poznańskiej „zakaz postoju do 15 minut” musi być. Skoro są 

zatoczki do parkowania, to parkowania na drodze nie musiałoby być.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że pierwotnie był całkowity zakaz postoju, 

Jednak na wniosek osób zamieszkujących przy tej ulicy i prowadzących działalność 

dopuszczono parkowanie do 15 minut.  

Dodał, że w minioną sobotę, podczas silnego wiatru został przechylony słup 

telekomunikacyjny przy ul. Farnej. Ta awaria została prowizorycznie naprawiona i tak jest do 

dziś. Jest to przykład jak działa Telekomunikacja.  

 

Ad. 6.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017–2025. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/192/17  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2025. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 7.  

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

i Miasta na 2017 rok. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/193/17  

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Ad. 8.  

Alicja Płoszewska, radca zwróciła się o zmianę zapisu paragrafu 9 projektu uchwały. 

Prawidłowy zapis:„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”. 

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/194/17  

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczenia 

dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych 

przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego organy zakresu i trybu kontroli 

wykorzystania udzielonej dotacji.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

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

podjęła uchwałę Nr XXI/195/17 w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół  

i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego organy zakresu i trybu kontroli wykorzystania 

udzielonej dotacji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.  

 

Ad. 10.  

Wioletta Topór - Mench odczytała uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/196/17 

 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Wioletta Topór - Mench odczytała uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/197/17 

 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad. 12.  

Wioletta Topór - Mench odczytała uchwałę w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1279/7 i 1279/8 położonej w Pyzdrach.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/198/17 

 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1279/7  

i 1279/8 położonej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Wioletta Topór - Mench odczytała uchwałę w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej nr 4/3 położonej w Ratajach.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/199/17 

 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 4/3 położonej  

w Ratajach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 10/11 położonej w Ratajach. 

Zwrócił się do radnych o rozważenie możliwości wydłużenia czasu dzierżawy do 8 lat.  

Dla rolników pojawiła się nowa szansa ubiegania się o sprzęt rolniczy, ale trzeba się wykazać 

odpowiednią ilością użytkowania ziemi rolnej udokumentowanej przynajmniej na okres 8 lat. 

Takie rozwiązanie może przyczynić się do większego zainteresowania rolników przetargiem 

w sprawie wydzierżawienie gruntu w Ratajach.  

 

Radni wyrazili zgodę na wydłużenie okresu dzierżawienia nieruchomości nr 10/11 

położonej w Ratajach do 8 lat ( „za” – 14).   

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/200/17  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 10/11 położonej  

w Ratajach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/201/17  

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad. 16.  

Stanisław Janiak, radny zgłosił wniosek o ustawienie drogowskazu informującego  

o możliwości dojazdu do m. Zagórów na drodze powiatowej prowadzącej do m. 

Myszakówek. Znak należy ustawić na w/w drodze za skrzyżowaniem z drogą prowadząca do 

Zapowiedni, przy przystanku PKS. Taka informacja ułatwiłaby dojazd szczególnie 

samochodem ciężarowym do Zagórowa, bo często kierowcy przejeżdżając wspomniane 

skrzyżowanie odczytują drogowskaz i nie wiedzą, że drogą przez Myszakówek też można 

dojechać do Zagórowa, cofają samochód by skręcić w stronę Zapowiedni, aby dojechać do 

Zagórowa.   

Marzena Zehner, sołtys sołectwa Trzcianki zgłosiła, że na łuku drogi powiatowej za 

mostkiem w m. Królewiny tak jest wyprofilowana nawierzchnia drogi (mocny kąt 

nachylenia), że wynosi samochody i dochodzi do kolizji, zderzenia.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska i Burmistrz złożyli życzenia  

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  

 

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. 15 
40 

zamknęła XXI sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 


