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Rada Miejska w Pyzdrach 
Radni - Sesja 

Protokół nr XXIII  

 
Obrady rozpoczęto 28 czerwca 2021 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:20 tego 

samego dnia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, Justyna Sosnowska otworzyła XXIII sesję Rady 

Miejskiej w Pyzdrach.  

Powitała radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, burmistrza Pyzdr  Przemysława Dębskiego,  

skarbnika  Antoninę Balicką, mecenas  Alicję Płoszewską, Kierownika Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Beatę Kruszkę i pracowników reprezentujących Urząd Miejski 

w Pyzdrach oraz przedstawiciela mediów lokalnych Wiadomości Wrzesińskich. 

 

Na początek poprosiła zebranych o postanie i  uczczenie  minutą ciszy pamięć tych, którzy 

zginęli podczas strajku w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu.   

      

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

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. Zofia Sikorska-Rogowska  

14. Justyna Sosnowska 

15. Barbara Sulkowska  

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 2.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady  zapytała, czy są uwagi do protokołów z 

poprzednich sesji tj. XXI z dnia 23 kwietnia 2021 r. i XXII z dnia 30 kwietnia 2021 r.?  

Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołów z poprzednich sesji.  

 

 

Ad. 3.  

Protokół nr XXI/2021  Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 kwietnia 2021 r. został przyjęty.  

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 
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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 , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

 

Protokół nr XXII/2021  Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2021 r. został przyjęty.  

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Robert 

Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk 

Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna Sosnowska, Barbara 

Sulkowska  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Andrzej Łyskawa  

 

 

Ad. 4.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady zapytała radnych, czy mają uwagi do wcześniej 

otrzymanego porządku obrad sesji? 

Nikt nie wniósł uwag.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wniesienie uwag do protokołów z poprzednich sesji.  

3. Przyjęcie protokołu 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. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pyzdry za 2020 r. 

9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2020 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania. 

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.  

12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2020 rok. 

13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2020 rok.   

14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania  

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 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 2020 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 

rok 2021.  Nr XXIII/196/2021  
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21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 466/1 o 

pow. 0,0100 ha położonej w obrębie Lisewo. Nr XXIII/197/2021  

22. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek w Pyzdrach. Nr 

XXIII/198/2021  

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2020 Rady Miejskiej w 

Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 

w miejscowości Pyzdry. Nr XXIII/123/2021  

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Pyzdry na rok szkolny 2021/2022.    Nr XXIII/200/2021  

25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Pyzdry   Nr 201/2021  

26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy 

Pyzdry za rok 2020. 

28. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach za 2020 rok.  

29. Zapytania i wolne wnioski. 

30. 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.  

Informację przyjęto, nie zgłoszono pytań. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

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 Pyzdry za 2020 r. 

Rok 2020 z uwagi na pandemię był niewątpliwie inny niż wszystkie dotychczasowe i bardzo 

wiele zmienił na całym świecie, także w naszej gminie.Zaczął się zupełnie niewinnie,  nikt się 

nie spodziewał tego, co nastąpiło później. Udało się jeszcze wyjechać do Francji by zawrzeć 

umowę partnerską z odchodzącym już z urzędu panem burmistrzem Raymondem Gervy.  

Po powrocie już było tylko gorzej. 

Pierwszą i zarazem ostatnią imprezą w ubiegłym roku, którą się udało przeprowadzić były 

gminne obchody Dnia Kobiet.  
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Około 10 marca nastąpił już właśnie pełen lockdown, zostały zamknięte szkoły. Pewnym 

problemem było przejście z dnia na dzień na edukację online.  

Formalnie nie zostały zamknięte zakłady pracy, ale został bardzo mocno ograniczony ruch na 

granicach i chociażby zakłady na terenie gminy, szczególnie te, które głównie  działają na 

eksport musiały ograniczyć działalność, bo nie było dostępu zarówno do  towarów, do 

materiałów i do rynku zbytu.  

Na wiosnę nastąpiły też pierwsze zwolnienia pracowników z pracy. 

Gmina miała problem z rozpoczętymi inwestycjami, bo ten twardy lockdown spowodował to, 

że nawet było ciężko kontynuować pewne pracę, a wykonawcy z tego powodu próbowali 

przesuwać terminy zakończenia inwestycji.     

Największą,  ubiegłoroczną inwestycją była budowa kanalizacji sanitarnej w Ratajach W 

trakcie realizacji inwestycji prac z uwagi na pandemię wykonawca przerwał prace, od marca 

do maja praktycznie zrzedł z placu budowy.  

Nastąpiły ograniczenia w handlu. Gmina musiała na jakiś czas zamknąć własne targowisko.  

To co praktycznie trwa do dnia dzisiejszego, to zakaz większych imprez, zgromadzeń.  

Wszelkiego rodzaju ograniczenia w działalności zakładów mogły spowodować niższe 

wpływy do budżetu gminy zarówno z podatki CIT jak i z podatku PIT.  

Ostatecznie to się całkiem dobrze skończyło i w takim rozrachunku już pełno rocznym to 

bilans nie jest zły, bo jeżeli chodzi o PIT to planowaliśmy, że wpłynie do budżetu  4,8 mln zł, 

a ostatecznie wpłynęło prawie 4 ,7 mln zł, natomiast w przypadku podatku CIT, to nawet plan 

został przekroczony o prawie 50%. 

Po tym pierwszym szoku udało się opanować sytuację w oświacie. Tutaj też zaprocentowała 

praca, którą wykonano w poprzednich latach, a związana z rozbudową sieci światłowodowej. 

Pandemia udowodniła ludziom, że internet to nie tylko  i wyłącznie narzędzie do rozrywki, 

ale też narzędzie do nauki, do pracy.  

Najbardziej poszkodowaną szkołą była ta w Górnych Grądach, która faktycznie ma taki 

obwód, gdzie tej sieci światłowodowej brakuje, natomiast na pozostałej części gminy wygląda 

to całkiem nieźle. Może już niedługo będzie wyglądało jeszcze lepiej. 

W trakcie roku udało się łącznie pozyskać z programów rządowych środki, za które 

zakupiono 75 laptopów, które zostały przekazane dla szkół, a poprzez szkoły dla najbardziej 

potrzebujących uczniów. 

Jeżeli chodzi o kulturę i o sport to szybko zdano sobie sprawę, że rok 2020  będzie stracony. 

Dość wcześnie dokonano przesunięcia środków na zadania inwestycyjne. 

Pomimo tych wszystkich trudów nie rezygnowano z inwestycji, nie zwolniono tempa, a po  

zamknięciu roku można się było pochwalić większą kwotą wykonanych  inwestycji niż 

zaplanowano w pierwszej uchwale budżetowej na 2020 rok.  

Przypomniał, że przyjmując budżet na 2020 rok założono na wydatki majątkowe wydać 4,7 

mln zł, natomiast ostatecznie wydatkowano 5,5 mln zł. 

Tutaj na pewno swój niewątpliwy udział miały dofinansowania, które gmina pozyskała w 

trakcie już trwania roku, czyli 450.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

na przebudowę Centrum Kultury, Sportu i Promocji,   

400.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Pietrzykowie, 600.000 

zł z pierwszego rozdania Rządowego Funduszu Inwestycyjnych Lokalnych  i Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych na drogę w Tłoczyźnie. 

Można mieć spore powody do zadowolenia, bo koronawirus gminy nie dotknął finansowo czy 

inwestycyjnie.  

Nie dotyczy to budżetu gminy, ale to też istotny element wykonanej pracy, a mianowicie 

kwestia zabiegania i pozyskiwania o to, ażeby każdego roku na terenie gminy zostały 

przeprowadzone inwestycje przez podmioty zewnętrzne, które posiadają  infrastrukturę w 

gminie Pyzdry.  
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Po wielu latach starań i zabiegów bardzo wielu osób, przede wszystkim radnych powiatowych 

udało się w końcu wykonać ten pierwszy etap modernizacji drogi Zapowiednia - Wrąbczynek. 

Został też wykonany remont nakładki na ulicy Niepodległości w Pyzdrach. To łącznie 

kosztowało prawie 2,2 mln zł. 

W ubiegłym roku zakończyła się inwestycja przeprowadzona przez PSG związana z 

gazyfikacją Rudy Komorskiej. To kwota 1,8 mln zł. W 2020 roku zmodernizowano  wał 

przeciwpowodziowy.  Zaczęło się od Walgi, gdzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie wykonało inwestycje za ponad 1,1 mln zł. 

Także łącznie tych inwestycji zewnętrznych wykonano za prawie 5 mln zł, co w sumowaniu z 

nakładami gminnymi daje kwotę 10 mln zł na inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury 

na terenie gminy Pyzdry. To trzeba uznać za naprawdę bardzo satysfakcjonujący wynik.  

Jeżeli chodzi o bieżącą działalność gminy to żadnego powodu do wstydu nie ma.   

Priorytetem było, żeby z jednej strony zapewnić ciągłą, stałą i jak najbardziej na tym 

normalnym poziomie obsługę mieszkańców, a z drugiej strony zabezpieczyć też zdrowie 

pracowników, dlatego różne zabiegi były stosowane.  

Najczęściej to polegało na wprowadzeniu pracy hybrydowej i to się całkiem udało. 

W Urzędzie Miejskim w Pyzdrach nie było takich sytuacji jak się zdarzały gdzieś w innych 

gminach, gdzie pojawiały się ogniska zakażeń. Niektóre urzędy gmin były po prostu 

zamykane na jakiś czas, a na przykład zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego były 

przejmowane przez sąsiednie gminy i mieszkańcy musieli jeździć do sąsiedniej gminy 

załatwić  swoje sprawy.  

Nie udało się zupełnie uniknąć kwestii związanych z zakażeniem, natomiast zawsze  reakcja 

była na tyle szybka, że nigdy to nie spowodowało jakiś większych problemów kadrowych czy 

to Urzędzie Miejskim, czy w opiece społecznej, która ma też duży kontakt z osobami z 

zewnątrz, czy w szkołach, które funkcjonowały w niektórych miesiącach normalnie.   

Dodał,  że zarówno inwestycje można nadgonić jak i wiele innych rzeczy, tak ludzkiego 

zdrowia i życia często się już po prostu przywrócić nie da. Jeżeli chodzi o wskaźnik zgonów 

w ubiegłym roku, to on wzrósł na terenie gminy Pyzdry o 25%. 

Brak jest dostępu do takich danych, żeby stwierdzić, że to tylko i wyłącznie  koronawirus 

spowodował zgony, ale  łatwo się tego domyślać,  bo w poprzednich latach średnioroczny 

wskaźnik zgonów oscylował wokół 80 osób, a w ubiegłym roku doszedł do prawie do 100.   

Zatem teraz najważniejszym zadaniem w tym roku jest to, aby zrobić wszystko, by liczba 

zgonów na koniec 2021 roku  była niższa niż w ubiegłym. 

Dlatego poruszył kwestię szczepień, które na terenie gminy Pyzdry są dość łatwo dostępne. 

Jednak z uzyskanych informacji wynika, że zainteresowanie szczepieniami spada. Wskaźnik 

wyszczepialności w gminie Pyzdry wynosi niespełna 30%.  

Zatem jest dużo do zrobienia w tym zakresie, żeby dojść do tych 60%, które są  minimum do 

tego, żeby osiągnąć odporność zbiorową.  

 

Ad. 9.  

Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że z roku 2020, w którym panowała pandemia należy się 

tylko cieszyć, że tak dużo udało się wykonać. Należy mieć nadzieję, że każdy kolejny rok 

będzie takim, w którym też tak dużo uda się zrealizować. Jeśli tak, to będzie bardzo dobrze.  

 

Ad. 10.  

Piotr Pilarski, wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  
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Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Pyzdr wotum zaufania.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/193/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Pyzdr wotum zaufania stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 11.  

Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że sprawozdanie finansowe jednostki samorządu 

terytorialnego składa się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilans obejmującego dane 

wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat, łącznego zestawienie zmian w funduszu oraz 

informacji dodatkowych. Rachunek zysków i strat stanowi obok bilansu kluczowy element 

sprawozdania finansowego, jest syntetycznym zestawieniem operacji finansowych 

przeprowadzonych w ciągu danego okresu, zazwyczaj jednego roku, rachunek zysków i strat 

poprzez zestawienie przychodów z różnych rodzajów działalności oraz powiązanych z nimi 

kosztów zgodnie z zasadą współmierności. Różnica między przychodami i kosztami pokazuje 

obraz wyniku finansowego jednostki, może to być zysk lub strata brutto. Rok 2020 zamknął 

się zyskiem w kwocie 8.527.287,88 zł Zestawienie zmian w funduszu to jest to sprawozdanie 

przedstawiające informacje o zaistniałych zmianach w poszczególnych składników kapitału 

własnego. Informacja dodatkowa jest jednym z kilku elementów sprawozdania finansowego. 

Daje ona informacje o bilansie, rachunku zysków i strat. Bilans jednostki budżetowej oraz 

samorządowego zakładu budżetowego to także podstawowy element sprawozdania 

finansowego. Obrazuje on stan posiadającego przez jednostkę majątku. Bilans z wykonania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zestawieniem aktywów i pasywów wielkości, 

które wpłynęły na osiągnięty wynik budżetu. Rok 2020 zamknął się nadwyżkę budżetową, 

wyniosła ona 855.584,67 zł.  

 

 

Ad. 12. 

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody w 2020 roku zostały zrealizowane w 

kwocie 39.511.169,74 zł, to jest 103,46% . Wydatki natomiast wykonane zostały w 

wysokości 38.655.585,07 zł to jest 97,75% przyjętego planu. Wydatki majątkowe zostały 

zrealizowane w kwocie 5.474,695,38 zł, to jest 14,16% wydatków ogółem poniesionych w 

2020 roku. W ramach wydatków majątkowych między innymi wybudowano kanalizację 

sanitarną na odcinku Dłusk - Rataje, przebudowano drogi gminne w miejscowości Pietrzyków 

Kolonia, Tłoczyzna, Ruda Komorowska i Dłusk, przebudowano ulicę Cmentarną, Targową i 

Zamkową w Pyzdrach, przebudowano nową siedzibę Centrum Kultury Sportu i Promocji oraz 

świetlicę wiejską w miejscowości Lisewo, wybudowano nowe punkty oświetlenia ulicznego 

w Ratajach, Zapowiedni, Kruszynach i Pietrzykowie Kolonii, przekazano także środki 

finansowe dla powiatu wrzesińskiego na budowę drogi Zapowiednia -Wrąbczynek - Zagórów 
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oraz na ulicę Niepodległości w Pyzdrach, dofinansowano także zakup karetki do szpitala 

wrzesińskiego i samochodu do Policji. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące zostały one poniesione 

w wysokości 33.180.889,69 zł. Wydatki te zostały poniesione na realizację zadań publicznych 

między innymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg, bezpieczeństwa, oświaty, pomocy 

społecznej, kultury, ochrony zabytków, ochrony zdrowia, utrzymania czystości na terenie 

miasta i terenie wiejskim, zieleń w mieście i gminie oraz na gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 780.979,60 zł, a także 

zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.135.771,76 zł na 

realizację zadań majątkowych, czyli na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk - 

Rataje oraz na przebudowę drogi w miejscowości Tłoczyzna. Na dzień 31 grudnia 2020 roku 

została wypracowana nadwyżka w wysokości 855.584,67 zł mimo, że planowano deficyt w 

wysokości 1.354.812,16 zł. Na sytuację wpływ miały takie czynniki jak: dokonywanie tylko 

wydatków niezbędnych zapewniających realizację zadań publicznych oraz majątkowych, a 

także do budżetu w miesiącu grudniu wpłynęła w wysokości 1 mln zł pomoc finansowa na 

pracę związane z rewitalizacją rynku. Prace zostaną wykonane najprawdopodobniej w 2022 r.  

 

 

Ad. 13.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę SO-7/0954/64/2021 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Pyzdry za rok 2020 r. 

 

 

Ad. 14.  

Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 r. wraz ze 

sprawozdaniem finansowym - protokół nr 14/2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2021 r.   

 

 

Ad. 15.  

Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium – uchwała nr  1/2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 

2021 r.  

 

 

Ad. 16.  

Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę SO-7/0955/160/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 czerwca 2021 roku w 

sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 

 

Ad. 17.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady powiedziała, że tak jak było przedstawione  

sprawozdanie, zarówno dochody jak i wydatki w budżecie za 2020 r. zostały wykonane w 100 

procentach. Gmina nie ma deficytu budżetowego, to też właściwie obrazuje wynik finansowy 

gminy. Należy jeszcze wspomnieć, że zaplanowane zadania zostały mimo tego wyjątkowego 

roku zrealizowane praktycznie w 90 kilku procentach.  

Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że wniosek nasuwa się sam. 

 

Ad. 18.  
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Monika Łakoma, wiceprzewodnicząca rady odczytała projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/194/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok stanowi załącznik do protokołu. 

  

 

Ad. 19.  

Monika Łakoma, wiceprzewodnicząca rady odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/195/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr stanowi załącznik do protokołu. 

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady w imieniu radnych Rady Miejskiej złożyła 

Burmistrzowi za uzyskane wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok najserdeczniejsze 

gratulacje. Za to, że robi wszystko z wielkim zaangażowaniem, swoją siłą zewnętrzną, 

wewnętrzną i duchową, aby podołać wszystkim tym projektom, które cały czas się rodzą. Aby 

ten czas pracy zawodowej trwał jak najdłużej i z takimi efektami, jakie do tej pory się udaje 

uzyskać. Zapewne mieszkańcy to doceniają. 

W dowód uznania i podziękowania wręczono Burmistrzowi wiązankę kwiatów.  

Przemysław Dębski, burmistrz podziękował za to udzielone wotum zaufania i absolutorium. 

Rok 2020 przyniósł dla każdego wiele nowości, często trzeba było porzucić jakieś 

dotychczasowe przyzwyczajenia, a nauczyć się wielu nowych umiejętności. Natomiast to co 
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jest bardzo krzepiące, to stała i niezmienna od wielu lat bardzo dobra współpraca dzięki której 

wykonanie tego budżetu dobrze wygląda i można się nim pochwalić chociażby na sesja 

absolutoryjnej.  

Podziękował radnym za wspieranie zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, bez 

których wielu zadań nie udałoby się wykonać.  

Podziękowania skierował szczególnie do pani skarbnik, ale także do wszystkich pracowników 

zarówno tych z referatu finansowego jak i każdemu innemu, bo wszyscy pracują na jak 

najlepszy wynik finansowy gminy.   

Podziękował sołtysom, którzy z roku na rok mają coraz większy udział w realizacji tego 

budżetu, bo fundusz sołecki w naszej gminie, to na dzień dzisiejszy już prawie 400 000 zł. 

Jeżeli działalności gminy Pyzdry nie spowolnił tak trudny rok 2020, to ze spokojem można 

patrzeć w przyszłość.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady w imieniu radnych Rady Miejskiej pogratulowała i  

złożyła serdeczne słowa uznania dla pani skarbnik oraz wszystkich pracowników, którzy cały 

rok obficie pracują. Tej pracy często nie widać, jest może na zewnątrz niezauważalna, ale na 

dobry wynik pracuje wielu ludzi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.  

Dla wszystkich słowa uznania, bo 2020 rok był rokiem wyjątkowym, a jednak dużo udało się 

zrealizować. Pani skarbnik wręczono wiązankę kwiatów.   

 

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady ogłosiła przerwę do godziny 15:40.  

 

 

Ad. 20. 

Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w projektu uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/196/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 21.  

Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 września 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako 

działka ewidencyjna 466/1 o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie Lisewo. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  
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Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w projektu uchwały.   

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/197/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 

466/1 o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie Lisewo stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 22.  

Joanna Frankiewicz, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie 

najmu lokalu położonego przy ul. Rynek w Pyzdrach. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w projektu uchwały.   

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/198/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie najmu lokalu położonego 

przy ul. Rynek w Pyzdrach stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 23.  

Joanna Frankiewicz, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie  

zmiany uchwały nr XVI/136/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 r. w 

sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w projektu uchwały.   

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 
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Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/199/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie zmiany uchwały nr 

XVI/136/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie najmu lokalu 

położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 24.  

Ewa Kubacka, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2021/2022. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w projektu uchwały.   

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/200/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2021/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 25.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odczytał projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w projektu uchwały.   

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk 

Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna Sosnowska, Barbara 

Sulkowska  

PRZECIW (1) 

Ilona Nowicka  

 

Uchwała XXIII/201/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie określenia zasad, trybu 
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udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 26.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 

projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w projektu uchwały.   

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/202/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie określenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 27.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odczytała 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za 

rok 2020. 

 

Projekt uchwały komisje rady omówiły na posiedzeniach w dniach 21 i 23 czerwca 2021 r.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w projektu uchwały.   

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała XXIII/203/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2020 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 28.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła  

sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

za 2020 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 29.  

Nikt nie zabrał głosu. Nie zgłoszono żadnych wniosków.   

 

 

Ad. 30.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamknęła XXIII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

Podziękowała radnym za tak owocne na sesji głosowanie. Dodała, że jeżeli nic 

nadzwyczajnego się nie wydarzy, to kolejne spotkanie będzie dopiero we wrześniu, a na czas 

wakacji życzyła dużo wypoczynku, spokoju. 

 

  

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                            Justyna Sosnowska 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


