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Protokół Nr XXXIV/18 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 9 listopada 2018 roku 
      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXXIV 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/263/10 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

17. 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.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w sprawie interpelacji zgłoszonej na 

ostatniej sesji przez radnego Henryka Pyrzyka w sprawie przejścia dla pieszych zostało 

wystosowane pismo do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie. Komisja bezpieczeństwa 

rozpatrzy ten wniosek. Może być pewien problem, bo przejście powinno prowadzić z 

chodnika na chodnik. We wskazanym miejscu chodnika po drugiej strony drogi nie ma.  

 

 

Ad. 6.  

 

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

Dodała,  że  w związku z podpisaniem dwóch umów zwiększa się dochody w rozdziale  

80101 (szkoły podstawowe) o kwotę 5.436 zł na realizację wydarzenia szkolnego „My Polacy 

-  niepodlegli,  przedsiębiorczy”.  

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 XXXIV/301 

/18 w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 7.  

 

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVII/263/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu.  

 

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 

XXXIV/302/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/263/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zarządziła 10 minutową przerwę w obradach.  

 

Przekazała radnym zaproszenie do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek Dla Niepodległej  

w dniu 16 listopada 2018r. o godz. 17
00

 w Szkole Podstawowej w Pyzdrach.  
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Ad. 8.  

 

Mariola Jasińska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.   

 

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

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 

XXXIV/303/18 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

 

Mariola Jasińska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie  

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

  

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

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 

XXXIV/304/18 w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

 

Iwona Bąkowska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie  

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.   

 

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

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się” 

podjęła Uchwałę Nr XXXIV/305/18 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

 

Iwona Bąkowska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie  

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   

  

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 

XXXIV/306/18 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

 

Iwona Bąkowska, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie  

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

 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 

XXXIV/307/18 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

 

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

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

 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 

XXXIV/308/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

 

Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poinformowała, że pierwsza sesja nowej 

kadencji odbędzie się 21 listopada 2018r. o godz. 14
00

.  

 

Ad. 15.  

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 16.  

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” – 15).  
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Ad. 17.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
05  

zamknęła XXXIV  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  

 


