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Protokół Nr V/19 
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, 

która odbyła się 11 marca 2019 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 V sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

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

Sekretarz, Panią Mecenas, kierowników  jednostek podległych i referatów Urzędu Miejskiego 

w Pyzdrach, sołtysów, 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.  

 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje radnych i sołtysów.  

4. Podjęcie apelu w sprawie utrzymania stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego 

typu „P” w mieście Pyzdry.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 942/3, 

położonej w Pyzdrach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1789/1, położonej w Pyzdrach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 1372/3  oraz 1373/1  położonych  

w Pyzdrach. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zakończenie sesji.  

 

 

Ad. 3.  

 

Nikt nie zgłosił interpelacji.  
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Ad. 4.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał apel w sprawie utrzymania stacjonowania zespołu 

ratownictwa medycznego typu „P” w mieście Pyzdry.   

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła apel w sprawie 

utrzymania stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego typu „P” w mieście Pyzdry. 

Apel stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

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

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr V/41/19  

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

 

Ad. 6.  

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

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej 

jako działka ewidencyjna 942/3, położonej w Pyzdrach. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr V/42/19  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 942/3, położonej w Pyzdrach. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 

na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 

1789/1, położonej w Pyzdrach. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr V/43/19  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej 

jako działka ewidencyjna 1789/1, położonej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 8.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 

1372/3  oraz 1373/1  położonych w Pyzdrach. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr V/43/19  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonych 

jako działki ewidencyjne 1372/3  oraz 1373/1  położonych w Pyzdrach. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Ad. 9.  

Krzysztof Paszak, radny w imieniu mieszkańców ul. Zwierzyniec zgłosił, że wycieka woda 

na drogę asfaltową. 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że sprawy nie zna.  

Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 

Wodno – Kanalizacyjnych odpowiedział, że  najprawdopodobniej podczas zakładania 

światłowodu przerwano żyłę wodną i stąd ten wyciek. To nie dotyczy sieci wodociągowej.  

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady i Przemysław Dębski, burmistrz złożyli  

sołtysom i członkom rad sołeckich  życzenia z okazji ich święta.   

 

Wiesława Kowalska, radna powiatowa  

Jednym z punktów programu wyborczego była  przedsiębiorczość związana z przetwórstwem.  

Jest to temat, który ożywia się w sezonie letnim, kiedy są zbiory owoców. Czasem występuje 

nadprodukcja i nie ma możliwości sprzedania owoców.  

W 2016r. w Dwikozach k. Sandomierza powstała firma przetwórcza, która nazywa się 

inkubator kucharski.  Gmina zainicjowała duży obiekt, w którym są spełnione wszystkie 

normy sanitarne, by każdy indywidualny, mały producent nie musiał sam inwestować w 

przetwórnię. Producent np. owoców może sam według własnej receptury dokonać 

przetworzenia swoich owoców  

i przygotować do sprzedaży, albo zlecić przetworzenie osobom obsługującym przetwórnię.   

Koszt inwestycji to ok. 1,7 mln zł.  

Pozostawiła do rozważenia powyższą propozycję. Zaproponowała zorganizowanie wyjazdu 

do miejscowości, w której „inkubator kuchenny” już funkcjonuje.  

Zysk społeczny  jest taki, że powstają produkty lokalne, których nie ma, a  dla 

indywidualnych producentów zysk jest taki, że nie marnują swoich produktów, maja 

możliwość ich przetworzenia.   

Inkubatory przetwórcze działają także za granicą  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady podziękowała za przedstawienie informacji  

i zaproponowała Pani Wiesławie Kowalskiej przedstawienie jej na najbliższych zebraniach 

wiejskich.  

 

 

Ad. 10.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad  

o godzinie 14 
45 

zamknęła V sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                            Justyna Sosnowska  

 

 

 


