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Protokół Nr X/19 
z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, 

która odbyła się 26 września 2019 roku 

w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 
      

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, Justyna Sosnowska o godz. 14 
00

 otworzyła X 

sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

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

kierownika referatu oświaty, 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 poprzednich sesji.  

 

Ad. 3.  

Protokół nr VII/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2019 r. został przyjęty („za” 

– 14, „wstrzymał się” – 1).  

 

 

Protokół nr VIII/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 sierpnia 2019 r. został przyjęty 

(„za” – 12, „wstrzymało się” – 3).  

 

Protokół nr IX/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 10 września 2019 r. został przyjęty („za” 

– 13, „wstrzymało się” – 2).  

 

 

Ad. 4.  

Nikt z radnych nie wniósł zmian do zaproponowanego porządku obrad sesji : 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wniesienie uwag do protokołów 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 zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry  

na 2019 rok.  
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9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu 

ich przebiegu.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o 

numerze geodezyjnym 1656/4, położonej w Pyzdrach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o 

numerze geodezyjnym 320/2  położonej we Wrąbczynkowskich Holendrach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielenia bonifikaty przy 

przekształceniu użytkowania wieczystego.  

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. 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. 

 

 

Ad. 7.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym 

nikt nie złożył interpelacji.  

 

Na sesji interpelacje złożył radny Stanisław Janiak.  

 

Ad.8.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr X/74/19  

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 

Grażyna Juszczak, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków. 
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr X/75/19  

w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 10 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu.  

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” , „przeciw” – 1  podjęła uchwałę 

Nr X/76/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 11 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1656/4, położonej  

w Pyzdrach. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”  podjęła uchwałę Nr X/77/19  

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 

1656/4, położonej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 12 

Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 320/2  położonej we 

Wrąbczynkowskich Holendrach. 

 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”  podjęła uchwałę Nr X/78/19  

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 

320/2  położonej we Wrąbczynkowskich Holendrach. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 13 

Robert Nowak, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu 

użytkowania wieczystego.  
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, „wstrzymał się” - 1  podjęła 

uchwałę Nr X/79/19 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielenia bonifikaty przy 

przekształceniu użytkowania wieczystego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy są podejmowane jakieś działania w zakresie 

nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli?  

Anna Wojciechowska, kierownik referatu oświaty odpowiedziała, że jest przygotowywany 

projekt nowego regulaminu.  

Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że nowa nawierzchnia drogi przy ul. Szybskiej jest 

dla niektórych kierowców okazją do bardzo szybkiej jazdy. Dlatego mieszkańcy występują  

z zapytaniem, o zamontowanie garbu na tej drodze.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w/w temat jest przedmiotem rozpatrzenia 

przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład której wchodzą przedstawiciele, 

policji, zarządcy drogi i lokalnego środowiska.   

Generalnie praktyka jest taka, że garby ustawia się przy newralgicznych punktach np. 

przedszkolach, placówkach oświatowych, obiektach sakralnych. W tej konkretnej sprawie 

zaczekamy na decyzję Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  

Poinformował, że został już nawet zgłoszony wniosek o ustawienie garbu na drodze przy ul. 

Pobożnego, która nie jest jeszcze utwardzona.   

Wojciech Tomaszewski, sołtys sołectwa Pietrzyków w imieniu strażaków OSP Pietrzyków 

podziękował za zrozumienie i środki finansowe  na zakup samochodu strażackiego dla OSP 

Pietrzyków. Zaprosił na poświęcenie nowego samochodu przez kapelana, które odbędzie się 

28 września 2019 r. na placu OSP Pietrzyków.  

Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk zaproponował, aby Urząd Miejski  zakupił  

urządzenie do sprawdzania prędkości jazdy dla miejscowego Posterunku Policji.   

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że Urząd już kupił.  

 

  

Ad. 15.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad  

o godzinie 14 
50 

zamknęła X sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca obrad  

 

Alina Banaszak                                                            Justyna Sosnowska  

 

 
 


