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

która odbyła się 10 września 2019 roku 

w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 
      

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, Justyna Sosnowska o godz. 14 30 otworzyła IX 

nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

Powitała Radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, Burmistrza Pyzdr,  Sekretarza, Główną 

Księgową, sołtysów, przedstawicieli mediów lokalnych oraz  wszystkich obecnych gości na 

posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach. 

 

Na podstawie listy obecności w posiedzeniu sesji uczestniczyło 12 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady Miejskiej w Pyzdrach wynoszącego 15 osób stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Swoją nieobecność na sesji usprawiedliwili radni: Elżbieta Kłossowska, Barbara Sulkowska, 

Robert Nowak. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła porządek obrad sesji  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje radnych i sołtysów.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry  

na 2019 rok.  

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6.    Zakończenie sesji.  

 

 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, Justyna Sosnowska poinformowała, że  

w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja.  

 

Na sesji nikt nie złożył interpelacji.  

 

Na salę sesyjna wszedł radny Robert Nowak 

Ad. 4.  

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że w ubiegłym tygodniu ukazały się wyniki 

naboru do programu „fundusz dróg samorządowych”. Gmina do tego naboru złożyła dwa 

wnioski na wymianę nawierzchni dwóch głównych ulic w Pyzdrach tj. przy ul Polnej  

i Kilińskiego. Wnioski te otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie prawie 600 tyś zł.  

Z Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzymała wezwanie do uzupełnienia wniosków w ciągu  

7 dni o dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację tych inwestycji.  
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Został przygotowany projekt zmian w budżecie, w którym zaplanowano środki finansowe na 

przebudowę drogi gminnej – ul. Kilińskiego i ul. Polna w Pyzdrach.  

To pozwoli na ich wykonanie jeszcze w 2019 r.   

Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 60% kosztów inwestycji, ale musi zabezpieczyć 

wkład własny. Ten udział finansowy gmina zabezpieczy poprzez zmniejszenie środków na 

zadanie – modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Wrocławskiej w Pyzdrach o kwotę  

334 tyś zł.   

Pomimo zmniejszenia środków na modernizację ujęcia wody, inwestycja ta będzie 

wykonywana - środków wystarczy (zaplanowano więcej niż będzie potrzeba).  

Obecnie na ukończeniu jest dokumentacja techniczna w przededniu odwiertu tej studni. Po 

rozmowie z projektantem ustalono, że jest to inwestycja do wykonania w kwocie ok. 300 tyś 

zł. Dlatego możliwe są te zaproponowane zmiany w budżecie.  

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr IX/73/19  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk przypomniał, że Pan Burmistrz na zebraniu wiejskim 

w Dłusku obiecał mieszkańcom nawierzchnię asfaltową na drodze z trylinki, która łączy się z 

drogą przy ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach. Obecny stan nawierzchni jest w złym stanie, a 

korzystających z drogi jest coraz więcej. 

W związku z powyższym wnioskował o zaplanowanie w projekcie budżetu na 2020 r. środków 

finansowych na nową nawierzchnię drogi w Dłusku.  Sołectwo zamiast zakupu trylinki może 

przeznaczyć środki na asfalt.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jest odpowiedni czas, aby złożyć pisemny 

wniosek o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu gminy na rok 2020 na to 

zadanie.  

Przypomniał, że na zebraniu wiejskim rozmawiano o tej drodze. Sugerowałem, aby rozważyć 

możliwość zamiast wymiany trylinki zalanie obecnej drogi asfaltem, tak jak to zostało 

wykonane w Pyzdrach przy ul. Poznańskiej. Obietnicą bym tego nie nazwał. Był to jeden z 

tematów, który był poruszony na zebraniu.  

W 2019 r. dla wsi Dłusk gmina wydatkowała ok. 150 tyś zł, bo dołożyła 90 tyś zł do wykonania 

drogi w kierunku rzeki Warta i  do wymiany nawierzchni chodnika wojewódzkiego.   

Będziemy się starali, aby  z wykonaniem tej drogi  w miarę szybko się uporać. Dodał, że jest 

jeszcze temat dachu na budynku gminnym w Dłusku, w którym znajduje się świetlica wiejska. 

Potrzeby w Dłusku są, ale obecna kadencja niedawno dopiero się zaczęła i do końca jest jeszcze 

sporo czasu. Postaramy się wywiązywać z zadań, które na siebie wzięliśmy i zapewne z tych 

zadań w sołectwie Dłusk też się wywiążemy.  

Ale będzie trzeba wybrać, które zadanie jest pilniejsze – remont dachu czy nowa nawierzchnia 

drogi, bo obu w jednym roku nie uda się zrealizować.   

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk poinformował, że sołectwo zakupiło już trylinkę na 

dalszy odcinek drogi w stronę rzeki Warta. Pozostaje kwestia jej ułożenia.    

Przemysław Dębski, burmistrz podpowiedział, że jest to do wykonania.  

Poinformował, że prace przy układaniu trylinki są bardzo drogie. Zakład Gospodarki 

Komunalnej wykonuje te prace na zlecenie Urzędu, za które Urząd musi zapłacić. Zakład jest 

zakładem budżetowym, na własnym rozrachunku i gmina ze zleconych robót musi się 

finansowo rozliczyć z Zakładem.  
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Monika Łakoma, radna podziękowała sołtysom i mieszkańcom za udział w turnieju sołectw, 

który odbył się w Lisewie.  

 

  

Ad. 6.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad  

o godzinie 14 50 zamknęła IX sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                            Justyna Sosnowska  

 

 
 


