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Protokół Nr XXXIII/18 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach 

w dniu 8 października 2018 roku 
      

 

                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 
00

 otworzyła 

XXXIII 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 Statutu Gminy i Miasta Pyzdry.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działek położonych w Lisewie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda Komorska.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry  

z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.  

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

15. Zakończenie sesji. 

 

 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym.  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy na nowym targowisku znacznie wzrosną opłaty dla 

handlujących? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że opłata nie wzrośnie, o czym zostali 

powiadomieni handlujący na spotkaniu. Dla niektórych handlujących opłata zmalenie, 

ponieważ zgodnie z zasadami programu, z którego gmina otrzymała 1 mln zł dotacji, opłaty 

dla osób handlujących płodami rolnymi muszą zostać obniżone o 25% 

 

Ad.4 

 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie w imieniu radnych podziękowała Panu Burmistrzowi, Pani Sekretarz, Pani 

Skarbnik, Pani Mecenas, kierownikom jednostek, Radnemu Powiatowemu, Paniom i Panom 

Sołtysom, pracownikowi biura Rady,  za bardzo dobra współpracę, czego przejawem jest 

ilość podejmowanych uchwał. Podziękowała redaktorom lokalnych gazet.  

Podziękowała  radnym  

„W związku z zakończeniem kadencji 2014 – 2018 składamy wyrazy uznania za pełną 

zaangażowania pracę w minionej kadencji. Dziękujemy również za włożony wysiłek na rzecz 

rozwoju naszej gminy. Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym”. 
po czym wręczyła podziękowania i pamiątkowe zdjęcia.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz podziękował radnym za przepracowane 4 lata w dobrej 

atmosferze – spokoju, współpracy i konstruktywnej pracy.  Dzięki stworzeniu tej dobrej 

atmosfery można się było skupić na wielu pożytecznych sprawach i przedsięwzięciach dla 

mieszkańców gminy Pyzdry. Gdyby nie państwa radnych poparcie, zaufanie, często dość 

oryginalnych pomysłów tego co udało się wykonać, by nie było.  

Radni mogą kończyć tę kadencję z poczuciem, że są współtwórcami wszystkiego, co się przez 

ostatnie cztery lata zmieniło, a zmieniło się dość sporo.  

Jeszcze raz podziękował, za to, że nie dało się zauważyć żadnej linii podziału, czy to między 

radnymi z miasta a  radnym z terenu  wiejskiego, czy pomiędzy starszymi a młodszymi, czy  

w zależności od komitetu z jakiego startowali na radnych.  Dzisiaj jest to duża wartość, gdy 

15 osób potrafi ze sobą współpracować i działać dla dobra całej gminy.  

 

Ad. 5.  

 

Henryk Pyrzyk, radny zgłosił wniosek o wystąpienie do zarządcy dróg wojewódzkich  

o wyznaczenia przejścia dla pieszych (namalowanie pasów) na drodze przy ul. Wrzesińskiej  

w Pyzdrach na wysokości bramy ogródków działkowych.  

Halina Polińska, sołtys sołectwa Kruszyny przypomniała o pasach ((przejście dla pieszych) 

przy przystanku.  

  

Ad. 6.  

 

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

 

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 

XXXIII/295/18 w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy  

i Miasta Pyzdry.  

 

Alicja Płoszewska, radca prawny poinformowała, że projekt Statutu Gminy Pyzdry został 

opracowany na podstawie wzorcowego Statutu przygotowanego przez  profesorów prawa  

w WOKiSS w Poznaniu.  

Niektóre zapisy w tym Statucie mogą być przez wojewodę zakwestionowane, ale nie będzie 

to wynik naszej nieudolności, tylko różnicy zdań. Z wielu rozstrzygnięć wojewodów  wynika,  

że mają odrębne zdania w danej sprawie.  

 

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 

XXXIII/296/18 w sprawie  Statutu Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minutowa przerwę w obradach.  

 

Ad. 8.  

 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Lisewie.  

 

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 

XXXIII/296/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

działek położonych w Lisewie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 9.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda 

Komorska.   
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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 

XXXIII/298/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda Komorska.  Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

Ad. 10.  

 

Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie  

określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Pyzdry. 

 

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 

XXXIII/298/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11  

 

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

programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. 

 

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 

XXXIII/300/18 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z 

organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

 

Podziękowała wszystkim za przybycie, za zawsze spokojne obrady, za burzliwe posiedzenia 

komisji.  
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Ad. 13.  

 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

 

 

Ad. 14.  

 

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

 

Ad. 15.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 
25  

zamknęła XXXIII  sesję Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                           Elżbieta Kłossowska  


