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

która odbyła się 28 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 III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

Powitała Radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, Burmistrza Pyzdr,  Panią Skarbnik, Panią 

Mecenas, Kierowników  jednostek podległych i referatów Urzędu Miejskiego w Pyzdrach,      

sołtysów, radnego Powiatu Wrzesińskiego -  Pana Roberta Balickiego,  przedstawicieli 

mediów lokalnych oraz  wszystkich obecnych gości na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w 

Pyzdrach. 

 

Na podstawie listy obecności w posiedzeniu sesji uczestniczyło 15 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady Miejskiej w Pyzdrach wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. 2.  

Radni po wcześniejszym zapoznaniu się z protokołem nr  II z dnia 7 grudnia 2018r. sesji 

Rady Miejskiej w Pyzdrach nie wnieśli  uwag do protokołu z poprzedniej sesji.   

 

Ad. 3.  

Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach został przyjęty przez radnych jednogłośnie 

(„za” 15).  

 

Ad. 4.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady Miejskiej 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2027:  

a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,  
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c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 r:  

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej,  

c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez 

przewodniczącego Komisji ds. budżetu,  

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  

    budżetowej,  

e) dyskusja nad projektem budżetu,  

f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,  

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2018 rok.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie    

     realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.   

13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu miasta Pyzdry. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego 

„Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.  

16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. 

17.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2019 rok. 

18.Zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2019 rok. 

19.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2019 rok. 

20. Zapytania i wolne wnioski. 

21. Zakończenie sesji.  

 

 

Ad. 5.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Elżbieta Ratajczyk, radna powiedziała, że budowa chodnik na ul. Polnej już się zakończyła. 

Ale na wysokości firmy Ceres chodnika nie ma. Zapytała, czy tak to pozostanie?  

Dodała, że zmieniła się estetyka ulicy, ale wyjście z ul. Polnej na ul. Wrzesińską  jest bardzo 

niebezpieczne, bo na tym odcinku nie ma chodnika ani po jednej, ani po drugiej stronie drogi.   

 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że budowa chodnika na ul. Polnej od strony 

firmy GTC jest niezakończona, ponieważ GTC wykonała dopiero w ¾ części  zakres 

inwestycji jaki zaplanowała.  

W przyszłości planowana jest całkowita likwidacja istniejącego starego budynku i 

utwardzenie i udrożnienie tego placu zgodnie z planem  

Przy drodze będzie dużo przestrzeni otwartej, nieogrodzonej  do publicznego użytku.  
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Budowa chodnika po stronie, gdzie znajduje się firma CERES została zakończona i wykonana 

tylko na gruncie gminnym. Dalszy odcinek pobocza do ul. Wrzesińskiej jest własnością firmy 

CERES.  

Z nieoficjalnych informacji wynika, że firma CERES chciałaby tak jak firma GTC wykonać 

na odcinku swojej działki parking, który mógłby służyć także jako chodnik.  

 

  

Ad. 6.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 7.  

Krzysztof Paszak, radny – w imieniu swoim i mieszkańców ul. Zwierzyniec w Pyzdrach 

zgłosił interpelację o zamontowanie lustra przy skrzyżowaniu, przy figurze.  

 

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk podziękował Panu Burmistrzowi za pomoc  

w przebudowie chodnika w Dłusku.  

Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że Pan sołtys ma w tym też nie mniejszą zasługę.  

 

Ad. 8.  

a) 

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2027.  

 

b)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę SO – 0957/46/7/KO/2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

c) 

Nie wniesiono żadnych poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2027.  

 

d)  

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/22/18  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 

2019– 2027. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  

a)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej  

Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok. 

b)  
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Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał opinie 

Komisji Rady. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

c) 

Przewodniczący Komisji ds. budżetu, Stanisław Janiak odczytał zbiorczą opinię  

w sprawie projektu budżetu. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

d)  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/46/7/KO/2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10.12.2018 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

e)   

Przewodnicząca Rady, Justyna Sosnowska otworzyła dyskusję na temat budżetu na 2019r. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

g) 

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

podjęła uchwałę Nr III/23/18 w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

2019 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przemysław Dębski, burmistrz podziękował za wspólną pracę nad projektem budżetu  

i przyjęciem budżetu na przyszły rok.   

Dokonał podsumowania roku 2018. Mijający rok był dobrym, rokiem wielkiego wysiłku 

inwestycyjnego i finansowego gminy. Same plany były bardzo ambitne. Na inwestycje 

zaplanowano 4,7 mln zł, w tym dotacje min. na targowisko, budowę dróg. Na dzień dzisiejszy 

okazuje się, że udało się zrealizować inwestycje za prawie 6,5 mln zł. Rok 2018 był rokiem, 

do którego gmina przygotowywała się od wielu lat. Udało się zrealizować inwestycje od 

dawna oczekiwane i ważne dla mieszkańców.   

W 2018 r. udało się wykonać drogi zarówno z masy bitumicznej jak i  destruktu - cztery drogi 

o długości prawie  6 km na terenie wiejskim (asfaltowe – Zapowiednia 1,5 km,  Zamość – 

Dolne Grądy 1,85 km, w technice powierzchniowego utwardzenia Baraniec 1,5 km, Łupice 1 

km.  

Dużą inwestycja była budowa targowiska w Pyzdrach. Udało się wreszcie zagospodarować 

teren przy Rynku. Teraz Rynek szczególnie w dni targowe spełnia funkcję parkingu.   

Została zmodernizowana sala widowiskowo - kinowa, wykonano remont świetlicy w Lisewie, 

budowano chodniki w Pyzdrach ul. Polna, w Rudzie Komorskiej.  

W 2018 r. udało się wykonać dużo zadań inwestycyjnych i powinniśmy wszyscy kończyć ten 

rok z poczuciem satysfakcji, że udało się tyle wykonać.  

Należy się cieszyć, że działająca w Pyzdrach  firma GTC się rozwija, powstała nowa hala 

produkcyjna.  

Mijający rok był rokiem przesilenia, do którego przygotowania trwały od dłuższego czasu 

Chociażby gromadząc rezerwy w postaci wolnych środków.  W tym roku te środki w dużej 

mierze zostały skonsumowane. Teraz następuje czas łapania oddechu i przygotowania się do 

nowej kadencji, którą wspólnie rozpoczynamy.  W minionej kadencji rok 2015 był 

potraktowany jako rok przygotowania finansowego i dokumentacyjnego i realizacji wielu 
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zadań mniejszych, ale bardzo ważnych dla mieszkańców. Podobnie należy podejść do roku 

2019.  

Zapewne modernizacja stacji uzdatniania wody w Pyzdrach nie będzie bardzo efektowną 

inwestycja tak jest targowisko, ale na pewno bardzo potrzebną mieszkańcom mając na 

uwadze plany związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta i gminy.   

Zapewne rok 2019 będzie rokiem ciężkiej pracy, zbierania sił na kolejne lata. Będzie dobrym 

rokiem, rokiem rozwoju, jeżeli wioski o przyznanie dofinansowania np. na dalszy etap 

remontu remizy w Pyzdrach, budowę kanalizacji w Ratajach zostaną pozytywnie rozpatrzone  

W zakresie inwestycji zewnętrznych zakończyć rozpoczęte np. budowę chodnika Rataje – 

Pietrzyków, a pewne zadania rozpoczynać jak kwestia gazyfikacji, o co gmina zabiega od 

kilku lat.  

Nadal będą czynione starania o zwiększania wydatków majątkowych poprzez szukanie 

oszczędności w trakcie roku w ramach wydatków bieżących.  

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady ogłosiła przerwę w obradach.  

 

 

Ad. 10.  

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

i Miasta Pyzdry na 2018 rok. 

Dodała, że w okresie od posiedzenia Komisji do dnia sesji wpłynęły do budżetu gminy środki  

w wysokości 149.195 zł na realizację programu 500+. Środki te zostały wprowadzone do 

budżetu zarządzeniem burmistrza.   

 

Oprócz tego, żeby nie było przekroczenia dyscypliny budżetowej zarządzeniem Burmistrza   

dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o 34.407,51 zł   

z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zadania inwestycyjne zmniejszono a zwiększono 

wydatki związane z remontem świetlic wiejskich oraz zakupem materiałów na bieżące 

utrzymanie dróg.   

 
Zmienia się o 600 zł finansowanie kwoty środków o których mowa w art. 5 ust.  3  pkt  2 i 3 

ustawy o finansach publicznych  

Kwotę 3.647. 574,63 zł zmniejsza się o 600 zł, ponieważ opłatę przyłączeniową związana  

z przyłączeniem energii związanej z budową targowiska. Zmniejszono paragraf 6059  

wydatki realizowane z budżetu Unii Europejskiej a wprowadzono paragraf 6050 środki 

własne.  

Są to zmiany, które mają przełożenie w uchwale budżetowej.  

Powyższe zmiany są związane ze zmianami rachunkowymi. Zostały wprowadzone dotacje do 

budżetu zarządzeniem burmistrza, to dochody, które nie wynoszą 30.322.333,84 zł tak jak w 

projekcie uchwały, ale zwiększają się o kwotę 149.195 zł, czyli wynoszą 30.471.528,84 zł.  

 

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał opinie 

Komisji Rady. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/24/18  

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 rok. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Ad. 11.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania. 

 

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał opinie 

Komisji Rady. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/25/18  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 12.  

Mirosław Balicka, pracownik Urzędu Miejskiego w Pyzdrach odczytał projekt uchwały w 

sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.   

 

Alicja Płoszewska, radca prawny poprosiła o wykreślenie z paragrafu 9 zapisu z nawiasu tj. 

(Dz. U. z 2013 poz. 885), bo z chwilą ukazania się nowego tekstu jednolitego ustawy trzeba 

by dokonać zmiany w uchwale rady. 

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał opinie 

Komisji Rady. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy przewodnicząca Rady uczestnicząca we wspólnym  

posiedzeniu Komisji nie głosuje? 

Alicja Płoszewska, radca prawny odpowiedziała, że radny ma obowiązek obecności na 

sesji.  Natomiast nie musi brać udziału w głosowaniu. Jeżeli w tej sytuacji któryś radny nie 

głosował, to obecnych było 15, głosujących było 14, a jedna osoba nie brała udziału w 

glosowaniu. 

Natomiast nie ma żadnego prawnego powodu ku temu, żeby przewodnicząca z racji pełnienia 

swojej funkcji nie głosowała.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/26/18 

 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.   
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Honorata Koszarek, pracownik Urzędu Miejskiego w Pyzdrach odczytała projekt 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta 

Pyzdry. 

 

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał opinie 

Komisji Rady. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/27/18  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

 

Ad. 14.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pyzdrach odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego 

programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.   

 

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał opinie 

Komisji Rady. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/28/18  

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci  

i młodzieży” na lata 2019 – 2023.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 15.  

Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały w sprawie  

ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr III/29/18  

w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 16.  

Piotr Pilarski, wiceprzewodniczący rady odczytał plan pracy Rady Miejskiej na 2019 rok, 

który został przez radnych przyjęty jednogłośnie („za” 15).  

 

Ad. 17.  

Stanisław Janiak, przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej odczytał plan pracy 

Komisji na 2019 rok, który został przez radnych przyjęty jednogłośnie („za” 15).  

 

Ad. 18.  

Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji  ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odczytał plan pracy Komisji na 2019 rok, 

który został przez radnych przyjęty jednogłośnie („za” 15).  

 

Ad. 19.  

Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji  Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 

Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  odczytała plan pracy 

Komisji na 2019 rok, który został przez radnych przyjęty jednogłośnie („za” 15).  

 

Ad. 20  

Stanisław Janiak, radny poinformował, że budynek byłego sklepu w Zapowiedni zmienił 

właściciela i na przełomie miesiąca stycznia i  lutego sklep będzie otwarty.  
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Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w imieniu Pani sołtys z sołectwa Trzcianki, 

którą odwiedzili: Burmistrz, przedstawiciele Rady Miejskiej i sołtysów podziękowała za 

przekazaną pomoc i wparcie. 

Ponadto  złożyła najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, aby rok 2019 był szczęśliwy, aby 

nie brakowało zapału do realizacji zaplanowanych wyzwań.   

Aby każdy mógł się realizować zawodowo, społecznie. 

  

Przemysław Dębski, burmistrz w imieniu własnym i pracowników życzył w tym nowym 

roku pomyślności i wszystkiego dobrego.  

 

Ad. 21.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad  

o godzinie 16 
30 

zamknęła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                            Justyna Sosnowska  

 


