Rada Miejska w Pyzdrach
Radni - Sesja

Protokół nr XVI/2020
Obrady rozpoczęto 26 czerwca 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:00 tego samego
dnia.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, Justyna Sosnowska otworzyła XVI sesję Rady
Miejskiej w Pyzdrach.
Powitała Radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, Burmistrza Pyzdr, Sekretarza, Skarbnika,
Główną Księgową, Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pyzdrach, Radcę Prawnego, przedstawicieli prasy lokalnej.
Następnie odczytała Postanowienie Nr 128/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II w
sprawie stwierdzenia z dniem 2 czerwca 2020 r. wygaśnięcia mandatu radnego wybranego do
Rady Miejskiej w Pyzdrach w okręgu nr 11 z powodu śmierci. Radnym, którego mandat
wygasł jest Zdzisław Przybyła.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego radnego.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.
1. Marcin Budziszewski
2. Stanisław Janiak
3. Elżbieta Kłossowska
4. Monika Łakoma
5. Andrzej Łyskawa
6. Robert Nowak
7. Ilona Nowicka
8. Krzysztof Paszak
9. Piotr Pilarski
10. Mieczysław Podlewski
11. Henryk Pyrzyk
12. Elżbieta Ratajczyk
13. Justyna Sosnowska
14. Barbara Sulkowska
co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2.
Przewodnicząca Rady, Justyna Sosnowska zapytała, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej
sesji - nr XV/2020 z dnia 7 maja 2020 r.?
Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

Ad. 3.
Protokół nr XV Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 maja 2020 r. został przyjęty.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
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Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska

Ad. 4.
Przewodnicząca Rady, Justyna Sosnowska zapytała radnych, czy są uwagi do wcześniej
otrzymanego porządku obrad sesji?
Nikt nie wniósł uwag.
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 2019 r.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2019 rok.
13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2019 rok.
14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 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 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na
rok 2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi
Wrzesińskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie
należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii COVID-19.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności
cywilnoprawnych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w
miejscowości Pyzdry.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
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27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Pyzdry na rok szkolny 2020/2021.
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy
Pyzdry za rok 2019.
29. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyzdrach za 2019 rok.
30. Zapytania i wolne wnioski.
31. Zakończenie sesji.

Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Informację przyjęto, nie zgłoszono pytań.

Ad. 6.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań
w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Informację przyjęto, nie zgłoszono pytań.

Ad. 7.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym
nie złożono interpelacji.
Na sesji nikt nie złożył interpelacji.

Ad. 8.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił raport o stanie gminy za 2019 rok.
Raport został przesłany radnym 15 maja 2020r, a 19 maja opublikowany w biuletynie
informacji publicznej Urzędu Miejskiego.
Raport stanowi podsumowanie całej działalności gminy w danym roku kalendarzowym.
Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym to co pierwotnie zaplanowano w uchwale
budżetowej udało się wykonać w dużo większym zakresie.
Pierwotnie na inwestycje zaplanowano 3,4 mln zł, a na koniec roku 4,7 mln zł, co stanowiło
prawie 15% całego budżetu.
Tak dużą kwotę udało się przeznaczyć na inwestycje dzięki wielu czynnikom, ale
najważniejszym była możliwość pozyskania środków zewnętrznych, o których na etapie
projektowania budżetu nie było wiadomo. Łącznie udało się pozyskać prawie 1,5 mln zł co
stanowi ok. 30% do całości wydatków na inwestycje.
W roku 2019 gmina inwestowała prawie we wszystkie ważne dziedziny życia. Były
budowane drogi (ul. Pobożnego, ul. Tuwima, Kolonia Lisewo – z destruktu, ul. Kilińskiego i
ul. Polna) i chodniki.
W ubr. udało się rozbudować stację uzdatniania wody w Pyzdrach oraz rozpocząć budowę
kanalizacji sanitarnej w Ratajach. Zakupiono strażacki średni wóz bojowy i sprzęt dla OSP.
W gminie Pyzdry inwestuje się w turystykę i rekreację – zakupiono dom podcieniowy i
wiatrak holender.
Warto wspomnieć o inwestycjach zewnętrznych jakie w minionym roku udało się
zrealizować dzięki aktywności samorządu:
- pierwszy etap gazyfikacji gminy Pyzdry to ponad 4 km gazociągu o wartości 1,5 mln zł,
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- budowa chodnika na odcinku Rataje – Pietrzyków wzdłuż drogi wojewódzkiej o wartości
ok. 1 mln zł,
- przebudowa chodnika w Pyzdrach przy ul. Szybskiej o wartości 250 tyś zł,
- konserwacja cieku Flisa w gminie Pyzdry i Kołaczkowo, która kosztowała ok. 200 tyś zł
- budowa światłowodu przez firmę Inea.
Inwestycje zewnętrzne to ok. 3 mln zł.
Na poprawę infrastruktury w gminie, poprawę życia mieszkańców w 2019 roku zarówno na
inwestycje gminne jak i zewnętrze wydatkowano łącznie ok. 8 mln zł.

Ad. 9.
Prowadząca sesję udzieliła głosu przybyłemu na sesję Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Kole
Janowi Bartczakowi.
Dobrze jest, że mieszkańcy i włodarz gminy doceniają to co Wody Polskie wykonują na
terenie gminy, ale do zrobienia jest jeszcze dużo.
W 2019 r. Wody Polskie zainwestowały w gminie Pyzdry odnawiając, przywracając do życia
projekt związany z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
W ubr. udało się pozyskać na ten cel środki i we współpracy z Burmistrzem, pracownikami
urzędu rozpocząć w niewielkim zakresie modernizację wałów przeciwpowodziowych. Wody
Polskie są po przetargu na roboty budowlane, jest wyłoniony wykonawca, jednostronnie
podpisana umowę. W trakcie są przygotowywane wymagane dokumenty, żeby inwestycja
mogła się rozpocząć od sierpnia zgodnie z wydaną decyzją środowiskową
Wspólnie z Burmistrzem na kilku spotkaniach wypracowano założenia dla tej inwestycji, by
można było ją w tym roku rozpocząć.
Wojewoda Wielkopolski w ramach spec ustawy przeciwpowodziowej wydał decyzję o
realizacji inwestycji przeciwpowodziowej na podstawie przygotowanej dokumentacji i ci,
którzy mają grunty przyległe do wału przeciwpowodziowego otrzymali już decyzje i teraz
wojewoda wycenia nieruchomości by stały się nieruchomościami skarbu państwa. Ustalana
jest wysokość odszkodowania.
Koszt inwestycji związanej z modernizacją wałów to 1,1 mln zł na rok 2020.
Pierwsza tura za przejęte nieruchomości rozpocznie się w lipcu, kolejna w sierpniu. Na ten cel
jest przygotowana kwota ok. 700 tyś zł., a wojewoda wycenił na 600 tyś zł.
Dodał, że Wody Polskie przygotowują się do dalszych robót na cieku Flisa. Nie jest to łatwe,
bo bardzo drogie.
W nowych strukturach Wód Polskich pracuje blisko 6 tyś ludzi, jest 50 zarządów zlewni. W
zarządzie zlewni w Kole jest 7 nadzorów wodnych – Środa Wielkopolska, Września, Słupca,
Konin, Turek , Koło i Zarząd Zlewni w Kole.
Sprawy prowadzone w Zarządzie Zlewni to przede wszystkim pozwolenia wodno – prawne.
Jan Bartczak podziękował za to, że Wody Polskie zawsze mogą liczyć na wsparcie
samorządów, radnych, sołtysów w zakresie działalności na rzecz lokalnej społeczności.
Cała inwestycja związana z modernizacją wałów przeciwpowodziowych to prawie 30 mln zł.
Wody Polskie w nowych strukturach działają od trzech lat. W pierwszym roku
zdiagnozowano potrzeby w terenie. W gminie Pyzdry stwierdzono duże zaniedbania. Ale
wspólnie będziemy dążyć do tego, aby poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w
gminie Pyzdry.
Podjęto działania, aby uruchomić jeszcze jeden staw i gromadzić wody jeszcze więcej, by
można było ją wykorzystywać w różnych aspektach.
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała na czym będzie polegała modernizacja wałów
przeciwpowodziowych?
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Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole Jan Bartczak odpowiedział, że wały jako budowle
hydrotechniczne muszą spełniać określone parametry wynikające z obszarów chronionych i z
tego co te wały chronią.
Wały poddano ocenie i stwierdzono, że nie spełniają parametrów technicznych, nie spełniają
swoich funkcji. W związku z tym wały zostaną wzmocnione. Będzie to polegało na
przywróceniu gabarytów mas ziemnych wbudowanych w wał oraz doszczelnienie miejsc,
gdzie dokumentacja projektowa, analizy i badania wykazały, że te wały mogą być
nieszczelne. Głównie chodzi o starorzecza, o grunt pod wałem, filtracje, które odbywają się
pod wałem i są niebezpieczne. Wtedy dochodzi do wymywania najdrobniejszych cząstek
gruntu i tam powstają uprzywilejowane drogi filtracji co powoduje, że wał w tym miejscu
może ulec uszkodzeniu. Takie miejsca są zabezpieczane poprzez stosowanie ekranów u
podnóża wałów zawijając ściankę szczelną na głębokość 4 m .Natomiast po skarpie w
miejscach gdzie wał jest najsłabszy będą zakładane bentomaty – rodzaj ekranu z dwóch
warstw materiału zszytego ze sobą a w środku zaszyty jest bentonit to rodzaj minerału, który
ma właściwości pęcznienia jak dostanie się do niego woda.
Przemysław Dębski, burmistrz podziękował przedmówcy za udział w sesji i dotychczasową
trzyletnią współpracę.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole Jan Bartczak zaprosił do pilotażowego programu
partnerstwo wodne organizowanego przez Wody Polskie, które wychodzą z założenia, że nie
robią swoich budowli tylko dla siebie ale po to, aby służyły społeczeństwu. Chodzi o
zgłaszanie własnych potrzeb, problemów związanych z gospodarką wodną.
Justyna Sosnowska, prowadząca obrady podziękowała Panu Janowi Bartczakowi za
informacje na temat planowanych działań związanych z gospodarką wodną na terenie gminy
Pyzdry.

Ad. 10.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Pyzdr wotum zaufania.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Pyzdr wotum zaufania.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Pyzdr wotum zaufania stanowi załącznik do protokołu.
Justyna Sosnowska, prowadząca obrady pogratulowała Panu Burmistrzowi otrzymania
wotum zaufania.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że jest to nasz zbiorowy wysiłek, wynik pracy nas
wszystkich:-radnych, sołtysów, pracowników urzędu. Wszystkim podziękował.
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Ad. 11.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
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 2019
zamknął się deficytem budżetowym który wyniósł 83.149,12 zł.
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 przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pyzdry
za 2019 rok.
W roku 2019 dochody zostały wykonane w wysokości 34.407.042,88 zł, tj.98,64% planu.
Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 32.463.037,98 zł a majątkowe w wysokości
1.944.004,90 zł. W 2019 roku gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej,
z Województwa Wielkopolskiego oraz z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki zostały
wykonane w wysokości 34.490.192,00 zł co stanowi 97,84% planu. Wydatki bieżące zostały
wykonane w wysokości 29.782.213,89 zł na realizację zadań publicznych, między innymi z
zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty, rolnictwa, handlu, dróg administracji i
bezpieczeństwa. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.707.978,11 zł.
Najwyższe nakłady inwestycyjne zostały poniesione na zakup Domu Podcieniowego oraz
zakup i renowację Wiatraka Holendra, przebudowę ulic Farnej, Łokietka i Pobożnego wraz z
budową kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk-Rataje,
przebudowę chodnika w ulicy Farnej, modernizację stacji uzdatniania wody przy ulicy
Wrocławskiej, udzieleniu dofinansowania dla OSP Pietrzyków do zakupu pojazdu
pożarniczego. Rok 2019 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 83.149,12 zł przy
planowanym deficycie w kwocie 369.589,68 zł.

Ad. 13.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO.-0954/5/7/Ko/2020 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 27 marca 2020 r. w sprawie
wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia
Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2019.
Ad. 14.
Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 r. wraz ze
sprawozdaniem finansowym – protokół nr 9/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2020 r.

Ad. 15.
Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium – uchwała nr 1/20202 Komisji Rewizyjnej z 26 maja
2020 r.
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Ad. 16.
Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę Nr SO- 0955/7/7/
Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1
czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok.

Ad. 17.
W punkcie - dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr – nikt nie zabrał
głosu.

Ad. 18.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 rok.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej Łyskawa , Robert
Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
PRZECIW (1)
Stanisław Janiak
Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 rok stanowi załącznik do
protokołu.

Ad. 19.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
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Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr stanowi załącznik do protokołu..
Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady pogratulowała Panu Burmistrzowi tak wysokiego
wyniku przy uzyskaniu absolutorium. Jesteśmy dumni, że mamy takiego włodarza gminy,
który w takim wymiarze potrafi realizować zadania na rzecz gminy i miasta. Dzięki temu my
radni możemy współpracować z p. Burmistrzem i pracownikami w urzędzie.
Podziękowania złożono także Pani Skarbnik.
Dzięki współpracy udaje się wypracować z roku na rok coraz mniejszy deficyt realizując
coraz więcej inwestycji.
Wyrazem podziękowania były wiązanki kwiatów złożone na ręce Pana Burmistrza i Pani
Skarbnik.
Przemysław Dębski, burmistrz podziękował za gratulacje i słowa uznania. Dobra współpraca
pozwala patrzeć w przód i planować nowe zadania.
Z sali sesyjnej wyszedł radny Krzysztof Paszak

Ad. 20.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Paszak
Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.21.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Paszak
Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 22.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2020 roku Powiatowi Wrzesińskiego.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2020 roku Powiatowi Wrzesińskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Paszak
Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2020 roku Powiatowi Wrzesińskiego stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 23.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie określenia, szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w
spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
COVID-19.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie określenia, szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w
spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
COVID-19.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
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Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Paszak
Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w określenia, szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie
należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie
przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.
stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 24.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia
należności cywilnoprawnych.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia
należności cywilnoprawnych.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Paszak
Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie odstąpienia od
dochodzenia należności cywilnoprawnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 25.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie najmu lokalu położonego
przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy
ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Paszak
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Uchwała Nr XVI/136/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie najmu lokalu położonego
przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 26.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Paszak
Uchwała Nr XVI/137/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 27.
Przemysław Dębski, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2020/2021.
Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2020/2021.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Paszak
Uchwała Nr XVI/138/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2020/2021 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 28.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach
odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy
Pyzdry za rok 2019.
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Projekt uchwały Komisje Rady omówiły na posiedzeniach w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r.
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk
Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska
NIEOBECNI (1)
Krzysztof Paszak
Uchwała Nr XVI/139/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2019 stanowi załącznik do protokołu. .

Ad. 29.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach
przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyzdrach za 2019 rok. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 30.
Nikt nie zabrał głosu. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 31.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad
zamknęła XVI sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.
Protokołowała:
Alina Banaszak

Przewodnicząca obrad
Justyna Sosnowska
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