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Protokół Nr II/18 
z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach,  

która odbyła się 7 grudnia 2018 roku  

w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  
 
      

 

Ad. 1.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna Sosnowska o godz. 14 
00

 

otworzyła II sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

Powitała Radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, Radnych Powiatu Wrzesińskiego -  Pana 

Roberta Balickiego, Burmistrza Pyzdr Pana Przemysława Dębskiego, Sekretarza Pyzdr Panią 

Wiolettę Topór-Mench, Panią Skarbnik Antoninę Balicką, Państwa Kierowników referatów 

Urzędu Miejskiego w Pyzdrach   i jednostek podległych Panią Kierownik MGOPS w 

Pyzdrach Panią Beatę Kruszkę i Pana Kierownika ZGKiUWK Pana Roberta Balickiego, 

witam wszystkich obecnych Państwa sołtysów, przedstawicieli mediów lokalnych oraz  

wszystkich obecnych gości na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach. 

 

Na podstawie listy obecności w posiedzeniu sesji uczestniczyło 14 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady Miejskiej w Pyzdrach wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

W sesji nie uczestniczył radny Marcin Budziszewski, który usprawiedliwił swoją 

nieobecność.  

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. 2.  

Radni po wcześniejszym zapoznaniu się z protokołem z I sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach nie 

wnieśli  uwag do protokołu z poprzedniej sesji.   

 

Ad. 3.  

Protokół z I sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r.  został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie („za” 14, nieobecny -1).  

 

Ad. 4.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała wprowadzenie zmian 

w porządku obrad sesji:  

1) w punkcie 7 dopisać „i sołtysów”,  

2) przenieść punkt 19 Zakończenie sesji do punktu 20, zaś punkt 18 zastąpić kolejno nr 

pkt 19 tj. Zapytania i wolne wnioski,  

3) w punkcie 18 wprowadzić dodatkowy punkt:  
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Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 

wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019 – 2023. 

 Powyższe zmiany radni przyjęli jednogłośnie („za” – 14, nieobecny -1).  

 

Następnie przewodnicząca Rady Miejskiej Justyna Sosnowska przedstawiła porządek 

obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  

7. Interpelacje radnych i sołtysów.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Pyzdr. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 

oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad 

dziećmi do lat 3. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Pyzdry. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/254/18 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez 

osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia  

21 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia  

21 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw 

Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych  

i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 

wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 – 2023. 
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19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Zakończenie sesji.  

 

W/w porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie („za” – 14, nieobecny -1).   

 

 

Ad. 5.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 7.  

Nie zgłoszono interpelacji.  

 

 

Ad. 8.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  

Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/11/18  

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

 

 

Ad. 9.  

Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych 

przez Burmistrza Pyzdr. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  

Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/12/18  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

prowadzonych przez Burmistrza Pyzdr. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 10.  

Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie  

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi  

w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  
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Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/13/18  

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami 

dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie 

określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Pyzdry. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  

Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/14/18  

w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Pyzdry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12.  

Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie  

zmiany Uchwały Nr XXVIII/254/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 roku  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina 

Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  

Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/15/18  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/254/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 

2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne 

inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 

Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta 

Pyzdry.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  

Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/16/18  

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

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



5 

 

5 

 

Ad. 14.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art. 18b ust. 2 

ustawy o samorządzie gminnym w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni,  

w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o 

których mowa w art. 19 ust. 1 czyli przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących.  

Radna Monika Łakoma została  wybrana wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej i powołana do 

składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym złożyła pisemną 

rezygnację z pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Radni w uchwale Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r.  

w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w § 1 uchwały wykreślili 

członka Komisji „Monikę Łakomą” ( „za” - 14, nieobecny -1).  

 

Przewodnicząca obrad przystąpiła do uzupełnienia składu Komisji, ponieważ obecnie 

pozostało tylko dwóch członków tj. Stanisław Janiak i Andrzej Łyskawa, a Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz 

pozostałych członków w liczbie co najmniej 3. Dlatego poprosiła o przedstawienie wniosków 

Komisji w tej sprawie.  

Komisja Budżetowo – Finansowej i  Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony  

Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zaproponowały na członka Komisji Skarg, 

Wniosków  Petycji kandydaturę radnego Henryka Pyrzyka i radnego Roberta Nowaka, .  

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego zaproponowała kandydaturę radnego Zdzisława Przybyłę.  

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Rada Miejska w Pyzdrach jednogłośnie powołała na członka Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji radnych: Henryka Pyrzyk, Roberta Nowaka i Zdzisława Przybyłę („za”– 14, 

nieobecny- 1)   

 

Z uwagi na to, że przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada 

przystąpiono do zgłaszania kandydatur:  

Radny Stanisław Janiak zgłosił  radnego Andrzeja Łyskawę. 

Rada Miejska w Pyzdrach jednogłośnie powołała na przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Andrzeja Łyskawę („za” – 14, nieobecny - 1).   

 

Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Rada na wniosek Przewodniczącego Komisji. 

W związku z tym przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Łyskawa 

zgłosił kandydaturę Roberta Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Rada Miejska w Pyzdrach jednogłośnie powołała na zastępcę przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Roberta Nowaka („za” – 14, nieobecny - 1).   
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Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr II/17/18 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach  w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia  

21 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   

 

Ad. 15.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie składu 

osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego. 

Poinformowała, że zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Pyzdry radny może być 

członkiem najwyżej trzech komisji stałych tj. Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej oraz jednej  

z ustalonych ust. 1 w punktach 2,3 i 4 czyli Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 

Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetowo 

Finansowej i Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego.  

Radny Henryk Pyrzyk został powołany do dwóch Komisji tj. Komisji ds. Samorządu, 

Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego i Komisji 

Budżetowo Finansowej.  W/w radny złożył pisemną rezygnację z pracy w Komisji ds. 

Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  

Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/18/18  

w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. 

w sprawie składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16.  

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

wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.  

 

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  

Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/19/18  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 17.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 

przysługiwania i wysokości diet dla radnych i przewodniczącym organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  

Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/20/18  

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych i przewodniczącym 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18.  

Beata Kruszka, kierownik MGOPS w Pyzdrach odczytała projekt uchwały w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski Komisji dotyczące w/w uchwały.  

Wnioski  stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w Pyzdrach w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 

II/21/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia  

w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 

2023. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 19.  

Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga zapytał, czy należna dieta ulega obniżeniu  

w przypadku nieobecności sołtysa na sesji o 10%? Czy ten zapis dotyczy tylko radnych? 

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady odpowiedziała, że zapis dotyczący obniżenia 

diety w przypadku nieobecności na posiedzeniu dotyczy tylko radnych.  
 

Ad. 20.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad  

o godzinie 16 
15 

zamknęła II sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                            Justyna Sosnowska  


