
 

str. 1 
 

Protokół Nr XXII/17 
z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 25 maja 2017 roku 

      

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXII 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 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 zmian w budżecie.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku 

Województwu Wielkopolskiemu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na renowację stolarki drzwiowej 

kościoła p.w. NNMP w Pyzdrach.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/11/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i 

Powiatów Wielkopolski.  

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

nieruchomości oznaczonej nr 150 o pow. 0.0900 ha, położonej w miejscowości 

Pietrzyków. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy 

Pyzdry za rok 2016. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  

w Pyzdrach.  

14. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach za 2016 r. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

18. Zakończenie sesji. 

 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.   

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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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:  

 naprawę drogi dojazdowej przy ul. Zwierzyniec do posesji p. Glapów i Nowaków,  

 naprawę drogi powiatowej na ul. Wrocławskiej ( przy zdroju jest dziura i na mostku),  

 wykoszenie trawy przy ul. Wrocławskiej (góra),  

 nie została wykonana wcześniej zgłoszona interpelacja dotycząca ustawienia znaku 

ograniczenia prędkości dla pojazdów ciężarowych od strony Spławia na drodze 

powiatowej,  

 naprawę drogi dojazdowej do posesji p. Bartczaków i Powalskich przy ul. 

Wrocławskiej.  

Roman Witczak,  sołtys sołectwa Dłusk zgłosił, że nadal jest niewidoczny wyjazd z ul. 

Wymysłowskiej na drogę powiatową przy ul. Wrzesińskiej. Płot z żywopłotu zasłania 

widoczność.  

Ad. 6.  

Marta Krygiel, główna księgowa 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 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXII/202/17  

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

załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Marta Krygiel, główna księgowa odczytała uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2017 roku Województwu Wielkopolskiemu.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXII/203/17  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Województwu Wielkopolskiemu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Marta Krygiel, główna księgowa odczytała uchwałę w sprawie przyznania dotacji na 

renowację stolarki drzwiowej kościoła p.w. NNMP w Pyzdrach. 
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Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

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

podjęła uchwałę Nr XXII/204/17 w sprawie przyznania dotacji na renowację stolarki 

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

 

 

Ad. 9.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 

2025.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”  podjęła uchwałę Nr 

XXII/205/17 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu 

 

 

Ad.10.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr III/11/06 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”  podjęła uchwałę Nr XXII/206/17 

w sprawie zmiany uchwały nr III/11/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 grudnia 2006 

r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 11.  

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

rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej nr 150 o pow. 0.0900 ha, położonej  

w miejscowości Pietrzyków. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”  podjęła uchwałę Nr XXII/207/17 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej 

nr 150 o pow. 0.0900 ha, położonej w miejscowości Pietrzyków. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu 

  

 

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kłossowska ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach  
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Ad. 12.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pyzdrach odczytała uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Gminy Pyzdry za rok 2016. 

 

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała opinię 

Komisji. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”  podjęła uchwałę Nr XXII/208/17 

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2016. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kłossowska poinformowała, że wybór 

wiceprzewodniczącego Rady odbędzie się w głosowaniu tajnym. Kandydować nie mogą 

członkowie Komisji Rewizyjnej.  

Głosowanie przeprowadzi komisja skrutacyjna wybrana spośród radnych. W związku z tym 

poprosiła o zgłaszanie kandydatów do w/w komisji.  

 

Radny Andrzej Łyskawa zgłosił:  

Krzysztofa Paszaka  

Elżbietę Ratajczyk,  

Ilonę Nowicka.  

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Radny Andrzej Łyskawa zgłosił Marcina Budziszewskiego.  

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.   

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, po czym odczytała protokół z 

przeprowadzonego głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik  do 

protokołu sesji.  

 

Robert Nowak, wiceprzewodniczący Rady odczytał uchwałę nr XXIII/209/17 o wyborze 

wiceprzewodniczącego Rady. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady pogratulowała wyboru i poprosiła o zajęcie 

miejsca przy stole. Gratulacje złożył również Przemysław Dębski, burmistrz.  

Ad. 14.  

Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

za 2016 r. radni przyjęli bez uwag.  

 

Ad. 15.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przypomniała, że wybory uzupełniające do 

Rady Miejskiej zarządzone zostały na dzień 28 maja 2017 r.  

Następna sesja Rady Miejskiej planowana jest 28 czerwca 2017r.  
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Ad. 16 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 17.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 13).  

 

Ad. 18.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
25 

zamknęła XXII sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


