Protokół Nr VI/19
z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach,
która odbyła się 20 maja 2019 roku
w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna Sosnowska o godz. 14 00
otworzyła VI sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.
Powitała Radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, Burmistrza Pyzdr, radnego powiatowego,
Panią Skarbnik, 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.

Ad. 2.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołów z posiedzeń nr IV/19 z dnia 14 lutego 2019 r.
i nr V/19 z 11 marca 2019r.
Ad. 3.
Protokół nr IV/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 lutego 2019r. został przyjęty
jednogłośnie („za” – 15).
Protokół nr V/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 marca 2019r. został przyjęty
jednogłośnie („za” – 15).
Ad. 4.
Elżbieta Kłossowska, radna zwróciła się o wyłączenie z porządku obrad punktu 13.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.
Uchwała ta musi zostać podjęta do końca czerwca br. , czyli jest jeszcze trochę czasu i można
ją podjąć na sesji w miesiącu czerwcu. Ponadto jest wiele rozbieżności i warto byłoby jeszcze
raz ją przedyskutować. Został zaproponowany maksymalny tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin (25), który wzrósł o 3 godziny, a warto byłoby przedyskutować temat jeszcze
raz na posiedzeniach komisji i ostatecznie ustalić, czy ma wzrosnąć o 1, 2 czy 3 godziny.
„Za” wykreśleniem z porządku obrad punktu 13 dotyczącego określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci
młodsze głosowało 6 radnych, „przeciw” – 8, „wstrzymał się” -1.
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1. Otwarcie sesji.
2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzednich sesji.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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 udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi
Wrzesińskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów
Społecznych dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy
Pyzdry za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w
Pyzdrach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od
osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego
wynagrodzenia za inkaso.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry
nieruchomości o numerze geodezyjnym 1684/8 i 1684/10 położonych w Pyzdrach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w Pyzdrach o numerze geodezyjnym
2032/10.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu gruntu położonego w m.
Tarnowa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach
z 27.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata
2015-2020.
19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
20. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyzdrach za 2018 rok.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Zakończenie sesji.

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.
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Ad. 7.
Elżbieta Kłossowska, radna zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza o przyjrzenie się
drodze przy ul. Ogrodowej, która jest bardzo zdewastowana przez duże masy wody, które
płyną
z innych ulic na dół oraz zniszczona przez ciężki sprzęt, który tam jeździł. Może przy
remoncie nawierzchni jakiejś drogi dokonać załatania istniejących dziur, by mnie tworzyły się
jeszcze większe. By nie stało się tak jak z chodnikiem, że w pewnym miejscu został podmyty
przez duże ilości spływającej wody i powstała dziura w chodniku. Trzeba ją zasypać i
naprawić nawierzchnię chodnika.
Ad. 8.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Elżbieta Ratajczyk, radna zwróciła uwagę, że w projekcie zmian w budżecie ust. 6 w dziale
oświata i wychowanie radni mają zapisaną kwotę 96.246 zł, a została odczytana kwota
146.246,00 zł.
Antonina Balicka, skarbnik wyjaśniła, że różnica dotyczy działu 801 (oświata i
wychowanie) i działu 750 (administracja publiczna) .
Radni w projekcie uchwały mają zapisane w ust. 6 dotyczącym zmniejszenia planu wydatków
w dziale 801 kwotę 96.246,00 zł a w dziale 750 kwotę 50.000,00 zł, a powinno być tylko
w dziale 801 kwota 146.246,00 zł.
Radni w projekcie uchwały mają zapisane w ust. 7 dotyczącym przeniesień między działami,
rozdziałami i paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 grupa paragrafów 1200
zmniejszenie wydatków o kwotę 51.501,38 zł, a nie powinno być tego zapisu. Natomiast
w projekcie radni nie ma zapisu, a powinien być dział 750 rozdział 75023 grupa paragrafów
1400 kwota 51.501,38 zł.
Alicja Płoszewska, radca prawny poprosiła o dokonanie zmiany ostatniego wyrazu w ust.
10,11 i 12 projektu uchwały – zamiast zarządzenia należy wpisać uchwały.
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 rozdz.
80101 grupa paragrafów 1400 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w kwotę 50.000 zł
wynika z oszczędności związanych ze strajkiem nauczycieli, czy z innego powodu?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że nie wynika to ze strajku nauczycieli.
Zmniejszenia na wynagrodzeniach są także w urzędzie.
Przewodnicząca rady zarządziła przerwę w obradach
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, „ wstrzymujących się” – 3
podjęła uchwałę Nr VI/45/19 w sprawie zmian w budżecie z wcześniej omówionymi
zmianami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2019 roku Powiatowi Wrzesińskiemu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VI/46/19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Wrzesińskiemu.
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2023.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VI/47/19
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta
Pyzdry na lata 2019 – 2023. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za
rok 2018.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VI/48/19
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2018.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12.
Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VI/49/19
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pyzdrach.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 13.
Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci
6 – letnie i dzieci młodsze.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że ustawa zakłada widełki w przypadku
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wymienionych
w uchwale. Organ gminy musi w drodze uchwały ustalić konkretną ilość godzin.
Zaproponowana została maksymalna ilość godzin tj. 25 kierując się kwestiami finansowymi.
Ta uchwała nie wnosi żadnych zmian organizacyjnych, ale ma wpływ na to za ile godzin
będzie miał nauczyciel zapłacone po normalnej stawce, a za ile jako nadgodziny. Bo
najczęściej nauczyciele pracują po 25 godzin tygodniowo, po 5 godzin dziennie. Gdyby
określone zostały np. 23 godziny, to dwie godziny byłyby już opłacane jako nadgodziny.
Ta uchwała dotyczy tylko szkół wiejskich, w których znajdują się punkty przedszkolne.
W Pyzdrach nie ma tego problemu, bo jest przedszkole prowadzone przez organ zewnętrzny.
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Polityka racjonalnego wydatkowania środków jest prowadzona od dawna, bo wiadomo, że te
szkoły wiejskiej balansują na krawędzi i walczą o swoje przetrwanie. Przypomniał,
że dochodziło nawet do sytuacji, że nauczyciele z pewnych rzeczy zrzekali się dobrowolnie
mając świadomość, że może to się przełożyć na być albo nie być dla danej szkoły.
Zaproponowanie 25 godzin tygodniowo nie wynika z awersji do środowiska nauczycielskiego
ale z tego powodu, że w szkołach jest prowadzona oszczędna gospodarka finansowa,
zmniejszenia wydatków bieżących i oszczędności, tak aby te szkoły stanowiły jak
najmniejsze obciążenie do budżetu gminy. Wiadomo, że szkoły wiejskie od wielu lat są
nierentowne.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 9 głosami „za”, 6 „przeciw” podjęła uchwałę Nr
VI/50/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym
radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego
interesu prawnego.
Zatem na posiedzeniach Komisji ani na sesji trzech radnych nie będzie brało udziału
w głosowaniu.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” , nie brało udziału w głosowaniu
3 radnych podjęła uchwałę Nr VI/51/19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości o numerze geodezyjnym 1684/8 i 1684/10
położonych w Pyzdrach.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VI/52/19
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości o numerze
geodezyjnym 1684/8 i 1684/10 położonych w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 16.
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Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w
Pyzdrach o numerze geodezyjnym 2032/10.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VI/53/19
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Pyzdry położonej w Pyzdrach o numerze geodezyjnym 2032/10.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 17.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy
najmu gruntu położonego w m. Tarnowa.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VI/54/19
w sprawie przedłużenia umowy najmu gruntu położonego w m. Tarnowa.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 18.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/64/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 27.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VI/55/19
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 27.05.2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 19.
Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 20.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyzdrach za 2018 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 21.
Elżbieta Ratajczyk, radna zwróciła się do radnego powiatowego z zapytaniem, czy
w Starostwie Powiatowym we Wrześni istnieje możliwość wprowadzenia płatności
elektronicznej, co usprawniłoby pracę pracownikom w Starostwie, a klientom załatwianie
spraw.
Robert Balicki, radny powiatowy poinformował, że powyższy wniosek przekaże jutro na
posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Ad. 21.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad
o godzinie 15 45 zamknęła VI sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.
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Protokołowała:

Przewodnicząca obrad

Alina Banaszak

Justyna Sosnowska
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