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Protokół Nr XXXI/18 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 15 czerwca 2018 roku 
      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 

XXX 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 15 

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  

        i Miasta Pyzdry za 2017 r.: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2017r., 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania     

     budżetu za 2017 r.,   

3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania  

     budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,  

4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,  

5) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji  

     Rewizyjnej,  

6) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr, 

7) podjęcie uchwał w sprawie:  

              a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 r. 

              b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Pyzdry na lata 2018 – 2027.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/271/18 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. 

Powiatowi Wrzesińskiemu.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

i Miasta Pyzdry.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/267/18 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 16 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi 

wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych  

w okręgach wyborczych. 



2 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/272/18 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018r.  w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania 

oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 

wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Pyzdr.  

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

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1021/1 o pow. 0,0269 ha, położonej 

w obrębie m. Pyzdry. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu 

Gminy i Miasta Pyzdry.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry 

za rok 2017.  

18. Sprawozdanie z działalności M-G Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.   

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

22. Zakończenie sesji. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad sesji 

dodatkowego tematu, który był już omówiony na posiedzeniach komisji jako punkt 9a) :  

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. Województwu 

Wielkopolskiemu.  

 

Za wprowadzeniem dodatkowego punktu głosowało 15 radnych.  

Porządek obrad sesji wraz z dodatkowym punktem został przyjęty przez radnych jednogłośnie.  
   

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 
 

Ad. 4 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Nikt nie zabrał głosu.  

 
 

Ad. 6.  

1) Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w 2017 roku dochody zostały wykonane 

w kwocie 30.509.883,02 zł tj.  w 99,46 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane  

w kwocie 30.442.193,08 zł co stanowi 97,58% wydatków zaplanowanych. Wydatki 

majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.305.164,39 zł co stanowi  10,86% zrealizowanych 

wydatków ogółem. Najważniejsze wydatki majątkowe zrealizowane w 2017 r.: przebudowa 

drogi gminnej w Waldze, ulica Miłosławska i  Zwierzyniec,  przebudowa miejsca rekreacji 

i wypoczynku przy OSP w  Pyzdrach przy Pl. Sikorskiego, montaż nowych lamp, 
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wybudowanie  tarasu widokowego w Ratajach, rozpoczęto budowę boiska i miejsca 

rekreacji   w Dolnych Grądach.  

Z budżetu gminy przekazano dotację na budowę zewnętrznych sieci gazu ziemnego, budowę 

wiat garażowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-

Kanalizacyjnych w Pyzdrach oraz na budowę chodnika w ulicy Niepodległości przy drodze 

wojewódzkiej. 

Na realizację zadań bieżących  wydatkowano 27.137.046,31 zł.  

W 2017 roku zaciągnięto pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy dróg w Waldze  

i w ulicach  Zwierzyniec i Miłosławska w łącznej kwocie 876.506,70 zł oraz spłacono 

pożyczkę i kredyty długoterminowe, zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 

1.076.908,34 zł oraz pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie przebudowy 

drogi gminnej w m. Walga w kwocie 486.093,70 zł.   

Na dzień 31 grudnia 2017 roku została wypracowana nadwyżka budżetu w kwocie 

67.672,32 zł. 

 

Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

2) Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0954/30/7/Ko/2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18.04.2018 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2017. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

3) Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 17/2018  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr za 2017 r. z dnia 17.05.2018 r., który 

stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłosili pytań do odczytanego protokołu.  

 

4) Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę nr 1/2018 

z dnia 17.05.2018 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej 

w Pyzdrach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdry z tytułu wykonania budżetu za 

2017 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie mieli pytań do odczytanej uchwały.  

5) Justyna Sosnowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę nr SO-

0955/39/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

6) Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska otworzyła dyskusję nad 

udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.  
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Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że skoro opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie 

wnosi żadnych zastrzeżeń, potwierdza, że kondycja finansowa gminy jest dobra i rokuje na 

przyszłość, to pozostaje zagłosować za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium 

Burmistrzowi.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska dodała, że od strony finansowej jest 

pozytywne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej. Można zobaczyć jak rozkwita 

miasto, ile udało się wykonać zadań inwestycyjnych na terenie gminy i miasta Pyzdry i nikt nie 

powinien mieć wątpliwości, co do udzielenia absolutorium. 

 

7a) Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 r.   

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  

Opinia stanowi załącznik do protokołu.  
 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/275/18  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2017r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7b) Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr.  

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/276/18 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Przemysław Dębski, burmistrz podziękował radnym za udzielone absolutorium.  

Za podejmowane na bieżąco konieczne zmiany w budżecie. To pozwoliło na realizację wielu 

zadań i wpłynęło na to, ze budżet został wykonano w 99%.  

Podziękował pracownikom z p. Skarbnik na czele, którzy czuwali nad finansowym 

wykonaniem budżetu.  

Podziękowania skierował do sołtysów, którzy też część budżetu w postaci funduszu sołeckiego 

(ok. 250 tyś zł)  realizują.   

Przypomniał , że rankingach Rzeczpospolitej pojawiała się gmina Pyzdry jako jedna z lepiej 

rozwijających się gmin w Wielkopolsce.  

Rok 2017 był wyjątkowy, bo udało się zredukować zadłużenie gminy poniżej 5% dochodów 

po raz pierwszy przeznaczono pieniądze ponad 0,5 mln zł na poprawę estetyki, i wizerunku 

miasta i gminy na infrastrukturę związaną z zagospodarowaniem czasu wolnego przez 

mieszkańców gminy i przyjeżdżających turystów.  

Przypomniał, że nie udało się zrealizować budowy kanalizacji sanitarnej  Ratajach – 

Pietrzyków.  Gmina nie otrzymała dofinansowania ani z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, ani z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednak zaznaczył, że gmina 

nadal będzie występować o środki na w/w inwestycje.   

Podsumował, że pomimo podknięć jakie były gmina jest na dobrej drodze i podąża w dobrym 

kierunku.  
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Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/277/18 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 

2027. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8.  

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

Dodała, że na posiedzeniach Komisji były omówione dodatkowe zmiany:  

- zwiększenie dochodów i wydatków na OSP Lisewo o kwotę 4.000 zł,  

- zmiana przeznaczenia dotacji dla przedszkola Bajkowy Świat w Pyzdrach na kwotę 3.000 zł,  

- zmniejszenie wydatków na drogę Zamość – Modlica o 50 tyś zł i przeznaczenie w/w kwoty 

na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika Rataje – 

Pietrzyków.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/278/18 

w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/271/18 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w 2018r. Powiatowi Wrzesińskiemu.  
 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/279/18 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/271/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 

2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. Powiatowi Wrzesińskiemu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9a)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w 2018r. Województwu Wielkopolskiemu.  
 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/280/18 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. Województwu Wielkopolskiemu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.   
 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/281/18 

w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza 

miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że niektóre sklepy nie mają pozwolenia na sprzedaż 

alkoholu i jego spożycie w miejscu sprzedaży, a jednak zdarza się, że w sklepie alkohol jest 

spożywany.  

Elżbieta Ratajczyk, radna odpowiedziała, że obowiązkiem sprzedawcy jest dopilnowanie 

tego, aby alkohol nie był spożywany w sklepie. Ponadto służby porządkowe – policja są od 

przestrzegania tego prawa, które uchwala rada.  

Stanisław Janiak, radny stwierdził, że coraz bardziej są zaostrzane przepisy, a ze statystyk 

wynika, że coraz więcej alkoholu jest spożywane.  
  
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/282/18 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

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

nr XXIX/267/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy 

i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby 

radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/283/18 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/267/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 marca 

2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic 

i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 13.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXX/272/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018r.  w sprawie  utworzenia 

stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/284/18 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/272/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 

2018r.  w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów  

i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta 

Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrzowi Pyzdr.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/285/18 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Pyzdr.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15.  

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

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1021/1 

o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie m. Pyzdry. 
 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/286/18 

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

jako działka ewidencyjna  1021/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie m. Pyzdry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 

Ad. 16.  

Beata Kruszka, kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach odczytała 

uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta 

Pyzdry.  
 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/287/18 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad. 17.  

Beata Kruszka, kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach odczytała 

uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2017.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXI/288/18 

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2017.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18.  

Beata Kruszka, kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach poinformowała, 

że Ośrodek w 2017 roku wykonywał zadania zlecone min. wypłata świadczeń 

wychowawczych, rodzinnych, udzielania wsparcia w postaci usług opiekuńczych, wypłata 

świadczeń z tytułu klęski – huraganu i zdania własne min. zasiłki celowe i okresowe, 

dożywianie. Ośrodek wykonał budżet na kwotę 10.393.885,42 zł.  

 

Ad. 19.  

Andrzej Łyskawa, radny zaproponował wniesienie zmiany w Statucie Gminy. Zmiana 

dotyczy zwiększenia praw sołtysom tj. aby sołtys w czasie sesji mógł zabrać głos przed 

podjęciem uchwały.   

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska stwierdziła, że jest to wniosek do komisji 

statutowej. Zapewne po wyborach prace nad zmianą Statutu  Gminy będą prowadzone.   

Przypomniała, że posiedzenia Komisji Rady są otwarte i mogą wszyscy na nie przychodzić, 

także sołtysi.  

 

Ad. 20.  

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 21.  

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

 

Ad. 22.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 10  zamknęła XXXI  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


