Protokół Nr VII/19
z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach,
która odbyła się 26 czerwca 2019 roku
w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna Sosnowska o godz. 14 00
otworzyła VII 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 14 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady Miejskiej w Pyzdrach wynoszącego 15 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radna Elżbieta Kłossowska usprawiedliwiła swoją nieobecność na sesji.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 3.
Protokół nr VI/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 20 maja 2019r. został przyjęty
jednogłośnie („za” – 14).
Ad. 4.
Porządek obrad sesji
1. Otwarcie sesji.
2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzednich 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. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pyzdry za 2018 r.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2018 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania.
11.Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
12.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2018 rok.
13.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2018 r.
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14.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.
15.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
16.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
17.Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta
Pyzdry za 2018r
19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy
i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
22.Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku DłuskRataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi”.
23.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn.: „Pyzdry, zespół
poklasztorny pofranciszkański. Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem
pomieszczeń piwnicznych”.
24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.
25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Pyzdry
dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
26.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych
przez
Gminę Pyzdry oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
27.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w szkołach
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Gminę Pyzdry.
28.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
29.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 346
położonej w Pyzdrach.
30.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 347
położonej w Pyzdrach.
31.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr
2052/1 położonej w m. Tarnowa.
32.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na
zakup energii elektrycznej.
33.Zapytania i wolne wnioski.
34.Zakończenie sesji.

Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
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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.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił raport o stanie gminy Pyzdry za 2018 r.
Raport stanowi załącznik do protokołu.
Ad.9.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że gmina obrała dobry kierunek i należy się cieszyć, że
w tym dobrym kierunku idziemy. Oby tak dalej.
Elżbieta Ratajczyk, radna powiedziała, że trzeba pracować nad planami związanymi ze
zwiększeniem liczby mieszkańców w gminie Pyzdry.
Ostatnia kontrola dotycząca ustalenia liczby osób podlegających opłacie za odpady
komunalne dowiodła, że wiele osób ma stale zameldowanie w gminie Pyzdry, ale faktycznie
tutaj nie przebywają, bo mieszkają poza gminą Pyzdry, a nawet poza graniami naszego kraju.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że są sprawy, na które samorząd ma
bezpośredni wpływ, albo pośredni.
Dzisiaj migracja jest zjawiskiem powszechnym, występującym na całym świecie, nie tylko
w gminie Pyzdry. Migracja była, jest i będzie, ale teraz coraz bardziej przyspiesza. Trzeba
jedynie działać w tym kierunku, aby ta migracja była dwustronna, by w miejsce tych, którzy
wyjeżdżają z gminy Pyzdry, do naszej gminy przybywali nowi mieszkańcy i tych było więcej.
Dlatego ważny jest fakt rozwoju budownictwa mieszkaniowego, szczególnie na terenie m.
Pyzdry. Z raportu o stanie gminy wynika, że w zakresie liczby mieszkańców w mieście jest
tendencja dodatnia i trzeba ją wspierać.
Poziom bezrobocia w powiecie jest stosunkowo nisko ok. 3 % , a z tego wynika, że praca
dzisiaj nie jest problemem, jak to miało miejsce kilka lat temu.
Wcześniej między gminami była duża konkurencja, rywalizacja o ściąganie inwestorów.
Dzisiaj już tego nie ma. Dzisiaj gminy między sobą realnie walczą o mieszkańca, bo
mieszkaniec jest wartością. Mieszkaniec, to pieniądze – dziecko w szkole, podatki, rozwój
działalności gospodarczej i wiele innych korzyści.
Wiele gmin ma wdrożone programy np. „zamieszkaj u nas, przeprowadź się do nas”, które
zawierają dużo udogodnień szczególnie dla młodych ludzi, młodych rodzin. Ale podstawową
kwestią jest dostępności do mieszkań.
W gminie Pyzdry na to należy zwrócić uwagę. Jak nie w stronę własnych inwestycji, to
inwestycje realizowane przez inne podmioty.
Oferta gminy Pyzdry musi być skierowana zarówno dla tych, którzy chcą zamieszkać
w budynku jednorodzinnym jak również dla tych, którzy będą chcieli zamieszkać w
budynkach wielorodzinnych.

Ad. 10.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Pyzdr wotum zaufania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/56/19
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w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.

Ad. 11.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w skład sprawozdania finansowego wchodzi
bilans budżetu, bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, rachunek zysków i start
oraz zmiany w funduszu.
Wynik wykonania budżetu ma postać nadwyżki gdy dochody zostały wykonane w kwocie
wyższej niż wydatki lub deficyt budżetu gdy wydatki są wyższe od dochodów. Rok 2018
zamknął się deficytem.
Bilans jednostek budżetowych odzwierciedla stan majątku gminy i źródła sfinansowania tego
majątku.
Rachunek zysków i strat jest syntetycznym zestawieniem operacji finansowych. Zestawienie
zmian w funduszu jednostki obrazuje poniesione koszty przez jednostkę i osiągnięte
przychody.
Ad. 12.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody zostały wykonane w kwocie
31.388.464,10 zł, tj. w 99,02% zakładanego planu a wydatki zostały wykonane w kwocie
33.924.101,12 zł, tj. w 97,28% zakładanego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane
w wysokości 27.856.807,06 zł i zostały poniesione na wykonanie zadań publicznych,
mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu ładu przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami komunalnymi,
utrzymaniem dróg i placów gminnych, instytucji kultury oraz opieką nad zabytkami,
utrzymaniem placówek oświatowych, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej
zapewnienia ochrony przeciwpożarowej itp. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w
wysokości 6.067.294,06 zł, tj. 17,88%
wydatków wykonanych ogółem. Ponieważ
zrealizowane wydatki były wyższe od zrealizowanych dochodów rok 2018 został zamknął się
deficytem budżetowym w wysokości 2.535.637,02 zł.
Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok została dołączona między innymi
informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
Ponieważ gmina jest uczestnikiem w obrocie cywilno-prawnym w celu nabywania
nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań publicznych oraz zbywania nieruchomości
gminnych stan własności gminy ulega ciągłym zmianom.

Ad. 13.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę nr SO.-0954/41/7/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia
Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2018. Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14.
Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
odczytał protokół nr 4/2019
Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr za 2018 r. Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15.
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Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę nr I/2019 Komisji
Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej
w Pyzdrach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu za
2018r. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 16
Ilona Nowicka, z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę nr SO –
0955/4/7/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
2 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 17.
Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że nie ma się do czego „przyczepić”. Budżet został
zrealizowany zgodnie z założeniami radnych, podjętymi uchwałami. Działania Burmistrza są
pozytywnie oceniane.
Elżbieta Ratajczyk, radna dodała, że Burmistrz przedstawił radnym raport o stanie gminy za
2018 rok, w którym przedstawił pełen obraz działań, jakie były realizowane. Temat był
szeroko dyskutowany na posiedzeniach Komisji Rady. Ponadto realizacja budżetu była
kontrolowana przez Regionalna Izbę Obrachunkową oraz przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że zawsze można się do czego przyczepić.
Natomiast trzeba się starać, żeby bilans był na plus, by dobrych rzeczy które się wydarzyło
było więcej niż tych złych.
Ad. 18.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2018r
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/57/19
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2018r.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 19.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie absolutorium 13 radnych było „za”,
„przeciw” – 1 radny.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że urządzenie do głosowania źle zadziałało i błędnie
nacisnął przycisk. Jest za udzieleniem absolutorium i wnioskuje o powtórzenie głosowania.
Robert Nowak, radny - nie wiem czy można powtórzyć głosowanie.
W wyniku ponownego głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”
podjęła uchwałę Nr VII/58/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

5

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w imieniu radnych pogratulowała Panu
Burmistrzowi i podziękowała za współpracę w 2018r. Jako organ uchwałodawczy możemy
wspólnie realizować przedsięwzięcia z jednostką wykonawczą jaką reprezentuje Pan
Burmistrz wraz z pracownikami.
Przemysław Dębski, burmistrz podziękował za miłe słowa. Potraktuje je jako motywację do
dalszej pracy. Podziękował radnym za udzielone wotum zaufania i absolutorium.
To, że jest absolutorium udzielane Burmistrzowi traktuje symbolicznie, ponieważ praca
burmistrza polega na współpracy z wieloma osobami.
Podziękował wszystkim pracownikom jednostek gminy z Panią Skarbnik na czele.
Sołtysom, którzy budżet realizują od kilku lat poprzez fundusz solecki.
Podziękował radnym, którzy głosują nad absolutorium, ale to oni też uczestniczą w realizacji
budżetu podejmując szereg uchwał. Jesteśmy zespołem i jak nim będziemy nadal, to
będziemy mieli satysfakcję z pracy w każdym następnym roku.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w imieniu radnych podziękowała Pani Skarbnik
za współpracę w 2018r. i włożony wkład pracy w realizację budżetu.
Przewodnicząca Rady o godzinie 15 55 zarządziła przerwę w obradach.

Ad.20.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za” przy 1 „przeciw”
i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr VII/59/19 w sprawie zmiany uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Piotr Pilarski, radny zgłosił, że urządzenie do głosowania podało inny wynik niż
zagłosował. Jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że pewnie na jakość pracy urządzeń do
głosowania ma wpływ dzisiejsza bardzo wysoka temperatura.
Ad. 21.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/60/19
w sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 22
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w
związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi
i przydomowymi”.

6

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę Nr VII/61/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją
przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466
na odcinku Dłusk - Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi”.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 23.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na
zadanie pn.: „Pyzdry, zespół poklasztorny pofranciszkański. Odtworzenie pierwotnego
wejścia do klasztoru z remontem pomieszczeń piwnicznych”.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę Nr VII/62/19 w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn.: „Pyzdry,
zespół poklasztorny pofranciszkański. Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru
z remontem pomieszczeń piwnicznych”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 24.
Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty odczytała projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/63/19
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 września
2017 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 25.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry
dla publicznych przedszkoli prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w
wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/64/19
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych
przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 26.
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Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyzdry oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/65/19
w ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyzdry oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 27.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/66/19
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w szkołach podstawowych oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 28.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/66/19
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 29.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży
niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 346 położonej w Pyzdrach.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/68/19
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 346 położonej w
Pyzdrach.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 30.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży
niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 347 położonej w Pyzdrach.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/69/19
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 347 położonej w
Pyzdrach.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 31.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży
niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr
2052/1 położonej w m. Tarnowa.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/70/19
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 2052/1 położonej w m.
Tarnowa. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 32.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wspólnego udzielenia
zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr VII/71/19
w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 33.
Robert Nowak, radny podziękował Panu Burmistrzowi i Przewodniczącemu Zarządu Miasta
– Osiedla Pyzdry za wykonane prace na placu zabaw „Kubuś” i liczy na dalsze działania.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że jest to nasz obowiązek, wspólne wykonanie
zadania.
Czasem buduje się nowe place zabaw, które cieszą się różnym zainteresowaniem, natomiast
najstarszy plac zabaw „Kubuś” z 15 istniejących w gminie cieszy się niesamowitym
zainteresowaniem ze strony dzieci.
Ad. 34.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad
o godzinie 16 50 zamknęła VII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.
Protokołowała:

Przewodnicząca obrad

Alina Banaszak

Justyna Sosnowska
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