1

Protokół Nr I/18
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 listopada 2018 roku
w godzinach 1400 - 1655
Ad. 1.
Zdzisław Przybyła, radny otworzył I sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.
Powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Wszyscy obecni na sesji odśpiewali hymn państwowy.
Ad. 3.
Anna Wojciechowska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach
wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego do Rady Miejskiej w Pyzdrach.
Ad. 4.
Dalszą częścią obrad sesji było złożenia ślubowania przez radnych.
Najmłodszy wiekiem radny p. Marcin Budziszewski odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Radni po wyczytaniu w kolejności alfabetycznej i po podniesieniu prawej ręki wypowiadali
słowo: „ślubuję”, niektórzy dopowiadali „tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 5.
Anna Wojciechowska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach
wręczyła p. Przemysławowi Dębskiemu zaświadczenie o wyborze na burmistrza Pyzdr.
Ad. 6
Dalszą częścią obrad sesji było złożenie ślubowania przez Burmistrza Pyzdr.
„Obejmując urząd burmistrza Pyzdr, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry”. Tak mi dopomóż Bóg.
Przemysław Dębski, burmistrz
Podziękował mieszkańcom miasta i gminy Pyzdry za tak liczny udział w wyborach
samorządowych. Pogratulował wszystkim tym, którzy otrzymali zaufanie od wyborców
otrzymując mandat radnego.
Oceniając wysoką frekwencje mieszkańców w wyborach, wysoki wynik w wyborze
burmistrza i to, że 13 radnych poprzedniej kadencji uzyskało ponownie mandat radnego
odczytywać należy jako wyraźny sygnał od mieszkańców, że identyfikują się z tym, co się
działo
w minionych czterech latach i chcieliby, żeby ten kurs był utrzymany. Jest to nasze wspólne
zadanie jakie jest przed nami do zrealizowania.
Osiągnięy wynik w wyborach powinien być motywacją do dalszej pracy.
Poruszył temat struktury demograficznej gminy Pyzdry jak również dochodowej.
Niedawno ukazało się zestawienie Ministerstwa Finansów dotyczące dochodów podatkowych
gminy w przeliczeniu na jednego podatnika. Wynika z tego zestawienia, że dochody gminy
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Pyzdry są jedne z niższych w regionie. To jest największe wyzwanie, jakie przez nami
wszystkimi stoi. Trzeba się postarać, aby poprawić tę strukturę dochodową gminy, żeby
gmina mogła sobie dobrze radzić, pomimo zmniejszających się możliwości pozyskiwania
dofinansowań. By priorytetowo potraktować te zadania, które nie tylko odpowiadają na
potrzeby obecnych mieszkańców ale żeby starać się w pierwszej kolejności realizować te
zadania, które pozwolą przyciągnięcie do gminy Pyzdry nowych mieszkańców, podatników.
Nowa kadencja będzie kadencją wielu inwestycji, w tym takich, o których mówi się od wielu
lat i które są od dawna wyczekiwane przez mieszkańców. Dotyczy to inwestycji
realizowanych przez inne instytucje niż gmina np. gazyfikacja, światłowód, ale też te
realizowane przez gminę, ale przy zewnętrznym wsparcie finansowym.
Funkcję burmistrza pełniłem przez minione cztery lata i wiedząc jaki jest to rodzaj pracy
świadomie podjąłem decyzję o startowaniu w wyborach. Nadchodzące 5 lat kadencji
chciałbym poświęcić dla gminy i miasta Pyzdry. Jest to duże wyróżnienie, że mogę kierować
rozwojem gminy, w której się urodziłem, wychowałem i wiążę swoją przyszłość.
Nie posiadam żadnych nieruchomości poza gminą, nie planuje żadnej wyprowadzki.
Będzie pracował dla gminy, ale ma świadomość, że człowiek sam nie jest w stanie wiele
zrobić. Dlatego zaprasza wszystkich radnych, sołtysów do współpracy.
Ad. 7.
Prowadzący obrady Zdzisław Przybyła, radny stwierdził, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ad. 8.
Prowadzący obrady Zdzisław Przybyła przedstawił porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Odśpiewanie hymnu.
3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza.
6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
7. Stwierdzenie quorum.
8. Uchwalenie porządku obrad.
9.Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
10. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego przewodniczącego
Rady Miejskiej.
11. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
12.Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
13.Powołanie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14.Powołanie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
15. Powołanie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej.
16. Powołanie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
17. Powołanie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej.
18. Zapytania i wolne wnioski.
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19.Zamknięcie sesji.
Przemysław Dębski, burmistrz
Zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad po pkt 17 tj.
podjęcie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pyzdrach. Zatwierdzony
regulamin jest potrzebny do otwarcia i rozpoczęcia funkcjonowania nowo wybudowanego
targowiska.
Zaproponował poddanie tej uchwały pod głosowanie bez dyskusji, bo treść tej uchwały
została uzgodniona w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na etapie uzyskiwania dotacji na targowisko.
Radca prawny urzędu zgłosił wątpliwości do projektu uchwały. Jakie będzie stanowisko
Wojewody, to się okaże.
Radni przyjęli w/w punkt do porządku obrad sesji.
Ad. 9.
Zdzisław Przybyła, przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 19 ustęp 1
ustawy o samorządzie gminnym, rada wybiera ze swego grona przewodniczącego w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady.
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej.
Do pracy w komisji zgłoszono:
Andrzej Łyskawa, radny zgłosiła następujących kandydatów
radna Elżbieta Ratajczyk
radna Monika Łakoma
radny Krzysztof Paszak
W/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczącą Komisji została radna Elżbieta Ratajczyk.
Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyzdrach zostały zgłoszone następujące
kandydatury:
Stanisław Janiak, radny zgłosił radną Justynę Sosnowską
Elżbieta Ratajczyk, radna zgłosiła radną Elżbietę Kłossowską, dotychczasową
przewodniczącą kilku kadencji. Dodała, że skoro mamy wznosić mury to budujmy je na
porządnym fundamencie. Ona takim była przez kilka kadencji.
Justyna Sosnowska, radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Elżbieta Kłossowska, radna nie wyraziła zgody na kandydowanie. To nie jest tak, że źle mi
się z radnymi współpracowało. Wręcz odwrotnie, współpracowało się bardzo dobrze.
Uważam, że relacje między nami były jak najbardziej poprawne. Ale życie wnosi różne
niespodzianki. Skoro koleżanka ma ambicję być przewodniczącą, niech się realizuje. Funkcję
przewodniczącej pełniłam 10 lat
Podziękowała za współpracę radnym, burmistrzowi, kierownikom jednostek.
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rady.
Regulamin został przez radnych przyjęty jednogłośnie.

odczytała

regulamin

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego
Rady Miejskiej w Pyzdrach.
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Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji
z wyboru przewodniczącego Rady.
Radna Justyna Sosnowska otrzymała głosów: „za” - 10 głosów, „przeciw” – 4, jeden głos
nieważny.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Zdzisław Przybyła odczytał uchwałę nr I/1/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach o wyborze
przewodniczącego rady. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10.
Zdzisław Przybyła, przewodniczący obrad pogratulował wyboru i przekazał dalsze
prowadzenie obrad sesji przewodniczącej Rady Justynie Sosnowskiej.
Przemysław Dębski, burmistrz
Podziękował p. Elżbiecie Kłossowskiej za dotychczasową współpracę, za pracę na
stanowisku przewodniczącej rady, za godne reprezentowanie gminy, za liczne zastępstwa
pełnione za burmistrza.
Nowej przewodniczącej rady Justynie Sosnowskiej pogratulował wyboru, życzył wszystkiego
dobrego na tym stanowisku, dobrej współpracy z radnymi i burmistrzem.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach
Podziękowała za zaufanie jakim radni ją obdarzyli i za wybór. Funkcja przewodniczącej
sprowadza się do wielkiego wyzwania. Nie jest to ambicja, ale coś nowego.
Będzie się tak realizować, aby wszyscy radni razem mogli godnie reprezentować wszystkich
mieszkańców.
Chciałaby, aby radni traktowali ją tak jak każdego radnego.
Po tych czterech minionych latach mam już taki dorobek osiągnięć inwestycyjnych
i wykonanych zadań wspólnie.
Myślę, że w kolejnej kadencji, która się rozpoczyna będzie mogła wspólnie z radnymi
i burmistrzem stanowić jeden zespół, jedną drużynę .
Życzyła, aby w tej kadencji tak jak w poprzedniej realizować wspólnie postawiane cele,
a ocenę pozostawiła wyborcom.
Ad. 11.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady Miejskiej
Poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wybiera się 1-3 zastępców.
W poprzedniej kadencji było 2 zastępców przewodniczącego rady i tak zaproponowała w twej
kadencji.
Poddany pod głosowanie wniosek o powołaniu dwóch zastępców przewodniczącego rady
został przez radnych przyjęty jednogłośnie („za” – 15).
Następnie zgłaszano kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadziła tajne
głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady.
Andrzej Łyskawa, radny zgłosił kandydaturę Ilony Nowickiej i Roberta Nowaka, którzy
wyrazili zgodę,
Mieczysław Podlewski, radny zgłosił kandydaturę Stanisława Janiaka, który nie wyraził
zgody,
Andrzej Łyskawa, radny zgłosił kandydaturę Marcina Budziszewskiego, który wyraził
zgodę.
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Komisja Skrutacyjna w składzie: Ilona Nowicka, Robert Nowak i Marcin Budziszewski
została przyjęta jednogłośnie („za” -15). Przewodniczącą Komisji została Ilona Nowicka.
Odczytany regulamin głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady został
przyjęty jednogłośnie („za”).
Zgłoszono następujące kandydatury na wiceprzewodniczącego Rady:
Barbara Sulkowska, radna zgłosiła kandydaturę Elżbietę Ratajczyk,
Mieczysław Podlewski, radny zgłosił Monikę Łakomą,
Henryk Pyrzyk, radny zgłosił Piotra Pilskiego,
Elżbieta Ratajczyk, radna zgłosiła Krzysztofa Paszaka
W/w wyrazili zgodę na kandydowanie.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pyzdrach.

głosowanie

w

sprawie

wyboru

Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji
z wyboru wiceprzewodniczących Rady. Poszczególni kandydaci otrzymali następująca ilość
głosów: Elżbieta Ratajczyk – 5, Monika Łakoma -9, Piotr Pilski - 10, Krzysztof Paszak – 5.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady odczytała uchwałę nr I/2/18 i Nr I/3/18 Rady
Miejskiej w Pyzdrach o wyborze wiceprzewodniczących rady. Uchwały stanowią załącznik
do protokołu.
Ad. 12.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że kolejnym punktem porządku
obrad jest powołanie Komisji Rady.
Zgodnie ze Statutem Gminy (§ 15) Rada powołuje następujące stałe komisje: Rewizyjną,
Skarg, Wniosków i Petycji, Inwentaryzacyjną, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony
Środowiska, Wychowania , Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Budżetowo Finansową, Ds.
Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
Radny może być członkiem najwyżej 3 komisji stałych oraz jednej z: budżetowej, zdrowia,
gospodarczej.
Na podstawie art. 18a) ustawy o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje działalność
wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy: w tym celu
powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje
przewodniczącego
i wiceprzewodniczących Rady.
Zgodnie z paragrafem 72 Statutu Gminy Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie co najmniej 3.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. Zastępcę Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Komisję Rewizyjną wybiera się w głosowaniu jawnym.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatów
Radny Andrzej Łyskawa zgłosił kandydaturę Robert Nowaka, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
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Rada Miejska powołała na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Roberta Nowaka
(„za” – 15).
Następnie zgłaszano kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej
Radna Barbara Sulkowska zgłosiła kandydaturę Ilony Nowickiej, która wyraziła zgodę na
kandydowanie,
Radny Andrzej Łyskawa zgłosił kandydaturę Krzysztofa Paszaka i Barbary Sulkowskiej,
która wyraziła zgodę,
Radny Krzysztof Paszak zgłosił kandydaturę Moniki Łakomej i Henryka Pyrzyka, którzy
nie wyrazili zgody na kandydowanie,
Radny Krzysztof Paszak zgłosił kandydaturę Marcina Budziszewskiego, który wyraził
zgodę.
Rada Miejska jednogłośnie („za” – 15) powołała na członków Komisji Rewizyjnej niżej
wymienionych radnych: Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Barbara Sulkowska, Marcin
Budziszewski.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady odczytała uchwałę nr I/4/18 Rady Miejskiej
w Pyzdrach o wyboru Komisji Rewizyjnej. Uchwały stanowią załącznik do protokołu.
Ad. 13.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady przed przystąpieniem do ustalenia składów
osobowych pozostałych Komisji Rady zaproponowała, aby każdy radny zadeklarował na
piśmie swój udział w następujących Komisjach Rady: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji, Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji d/s Samorządu, Inicjatyw
Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Inwentaryzacyjnej.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady odczytała uchwałę w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Monika Łakoma, Andrzej Łyskawa, Stanisław Janiak.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr I/5/18
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady odczytała uchwałę w sprawie powołania Komisji
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w składzie: Barbara Sulkowska, Elżbieta Kłossowska, Ilona Nowicka, Robert Nowak, Elżbieta
Ratajczyk.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr I/6/18
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady odczytała uchwałę w sprawie powołania Komisji
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Budżetowo – Finansowej w składzie: Monika Łakoma, Stanisław Janiak, Henryk Pyrzyk,
Mieczysław Podlewski, Piotr Pilarski.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr I/7/18
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowo - Finansowej. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 16.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady odczytała uchwałę w sprawie powołania Komisji
d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
w składzie: Henryk Pyrzyk, Andrzej Łyskawa, Zdzisław Przybyła, Marcin Budziszewski,
Krzysztof Paszak.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr I/8/18
w sprawie powołania składu osobowego Komisji d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 17.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady odczytała uchwałę w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej w składzie: Andrzej Łyskawa, Elżbieta Ratajczyk, Elżbieta Kłossowska,
Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr I/9/18
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 18.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt regulaminu targowiska miejskiego
w Pyzdrach.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr I/10/18
w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 19.
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała czy są już wszystkie odbiory targowiska i kiedy będzie
udostepnienie targowiska dla handlujących.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jeszcze jesteśmy w trakcie odbioru
głównego, który nastąpi w piątek. Zakładamy uruchomienie targowiska z początkiem
grudnia tj. w sobotę 1 grudnia. Na uroczyste otwarcie targowiska radni otrzymają
zaproszenie.
Ad. 20.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady o godzinie 16 55 zamknęła I sesję Rady Miejskiej
w Pyzdrach.
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Protokołowała:

Przewodnicząca obrad

Alina Banaszak

Justyna Sosnowska

