
Protokół nr 1/10 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
 z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w godzinach 1300– 1440. 
 
 

 Posiedzenie Komisji otworzyła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Ilona Nowicka 
stwierdzając, że na 3 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi quorum, 
przy którym Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  

1. Wybór przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Komisji.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury                  

i Promocji w Pyzdrach. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Pyzdr. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/08 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. System 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz         
z budową Zakładu Zagospodarowania odpadów w Lulkowie.   

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie             
i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu pn. „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych”.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej 
położonej we wsi Ruda Komorska na cele prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych 
niezabudowanych położonych we wsi Walga w drodze bezprzetargowej.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy              

i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. 
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenie sposobu konsultacji                         

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                     
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii 

14. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1.  
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Ilona Nowicka poinformowała, że w składzie 
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji wchodzą: p. Elżbieta Ratajczyk, p. Krzysztof Paszak, p. Lechosław 
Sulkowski.  
Następnie przystąpiła do wyboru przewodniczącego i z – cy przewodniczącego Komisji.  
 



 2 

Radny Lechosław Sulkowski zaproponował na przewodniczącego Komisji p. Elżbietę 
Ratajczyk, a na z-cę przewodniczącego p. Krzysztofa Paszaka.  
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na w/w funkcje. 
 „Za” kandydaturą Elżbiety Ratajczyk na przewodniczącego Komisji głosowało 2 radnych, 
przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1. 
„Za” kandydaturą Krzysztofa Paszaka na z-cę przewodniczącego Komisji głosowało                    
2 radnych, przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1. 
 
Dalszą część obrad sesji poprowadziła przewodnicząca komisji p. Elżbieta Ratajczyk.  
 
Ad. 2  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 Radni nie wnieśli zapytań ani uwag do przedstawionych zmian w budżecie.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry 
na 2010 rok („za” – 3).  
 
Ad. 3.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie Statutu Centrum 
Kultury i Promocji w Pyzdrach. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
Poinformował, że przygotowano zmianę Statutu M-G Ośrodka Kultury, aby dociążyć 
zadaniami tę jednostkę.  
Początkowo rozważano także połączenie jednostek kultury w jedno Centrum, ale na to nie 
pozwalają niektóre przepisy np. ustawa o bibliotekach.  
Po przeanalizowaniu wielu możliwości przygotowano taki wariant, aby dotychczasowy M-G 
Ośrodek Kultury dociążyć zadaniami, które dotychczas były wykonywane przez urząd 
(promocja i sport).  
Przy takim rozwiązaniu zgromadzone środki w jednej instytucji będą mogły być racjonalniej 
zagospodarowane, a działania byłyby skoordynowane.  
Ponadto poprosił o wykreślenie w § 20 pkt 3.  
Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego zaproponowała, aby w nazwie statutu wprowadzić słowo sport.  
Gdy Statut zostanie zatwierdzony, zostanie powołany dyrektor Centrum.   
Henryk Pyrzyk, radny – czy ta instytucja będzie miała swoją księgowość.  
Przemysław Dębski, sekretarz – tak, ale od dyrektora jednostki będzie zależało jak będzie 
prowadzona.  
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji zapytała, jakie są przewidywania, co do ilości 
pracowników? 
Przemysław Dębski, sekretarz – nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia. Zapewne jakieś 
działania w zakresie zatrudnienia instruktorów mogą być, ale to będzie zależało od dyrektora 
palcówki.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, jakim funduszem będzie dysponowała ta jednostka? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że dotychczas na działalność kulturalną część 
środków była przydzielona dla M-G Ośrodka Kultury, a część na urzędzie. Teraz te środki 
będą zgromadzone w Centrum.  
Antonina Balicka, skarbnik – ok. 400.000 zł.  
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji zapytała, czy hala sportowa z chwilą 
zatwierdzenia omawianego Statutu będzie należała pod Centrum Kultury?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz –hala sportowa musi przez okres 5 lat należeć pod Urząd, 
ponieważ była dofinansowana ze środków unijnych. Po upływie tego okresu, przypisanie hali 
pod Centrum Kultury i Promocji zostanie rozważone.  
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Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy jest prawdą, że p. Kozłowska (były dyrektor M-G 
Ośrodka Kultury) wróci do pracy?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że słyszy to po raz pierwszy.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum 
Kultury i Promocji w Pyzdrach dodając Sportu („za” – 3). 
 
Ad. 4.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
Radni zostali zapoznani z informacją na temat wynagrodzenia wójtów, burmistrzów                      
w sąsiednich gminach.  
Ponadto dodał, że Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, Komisja Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa             
i Porządku Publicznego wypowiedziała się za wynagrodzeniem w wysokości 8.000 zł.  
Henryk Pyrzyk, radny - propozycja stanowi podwyżkę o 2.800 zł.  
Lechosław Sulkowski, radny – to nie jest podwyżka, ale przywrócenie wynagrodzenia, jakie 
p. Burmistrza miał. Przypomniał, że Rada w 2009r. obniżyła p. Burmistrzowi wynagrodzenie 
o 1.700 zł.  
Mieczysław Podlewski, radny – gdyby radni Podlewski, Pyrzyk i Ławniczak byli członkami 
Komisji Oświaty, to by proponowali wynagrodzenie dla Burmistrza ponad 10.000 zł.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, jakie znaczenie przy ustalaniu wynagrodzenia ma wysokie 
poparcie wyborcze, co zostało zapisane w uzasadnieniu do projektu uchwały. Uznał, że to 
akurat nie powinno mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia, ale np. wykaz inwestycji, 
jakie zostały wykonane przez Burmistrza.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że raczej nie powinno się wypisywać                          
w uzasadnieniu inwestycji, które zostały wykonane, ponieważ nie była to tylko i wyłącznie 
zasługa Burmistrza, ale także Rady. 
Dodał, że podstawowym uzasadnieniem jest zapis, że początek kadencji jest odpowiednim 
czasem do uregulowania warunków finansowych pracy nowo wybranego Burmistrza.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Pyzdr („za” – 3). 
 
Ad. 5.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że w latach 90 – tych prawie każda gmina miała 
składowiska odpadów, które jednak nie spełniały warunków związanych z ochroną 
środowiska. W związku z tym musiały zostać zamknięte i tak też było w gminie Pyzdry.  
Od kilku lat jest tak, że każda gmina musi mieć miejsce, do którego docelowo będzie 
składowała odpady.  
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się możliwości pozyskania dofinansowania na 
cele związane z ochrona środowiska w zakresie składowania odpadów. Ale ze względu na 
bardzo duże koszty związane z budową zakładu utylizacji odpadów, dlatego jest to realne, gdy 
do tego przedsięwzięcia przystępuje kilka gmin.  
Dlatego gminy zaczęły tworzyć partnerstwa i wspólnie zamierzają aplikować środki na 
budowę takiego składowiska.  
Realne dla gminy Pyzdry były dwa partnerstwa: w Lulkowie i okolicach Konina. Z uwagi na 
to, że cały powiat wrzesiński dążył do Lulkowa gmina Pyzdry też do tego Stowarzyszenia 
Gmin przystąpiła. Gmina Pyzdry jako członek Stowarzyszenia jest zobligowana do ponoszenia 
ustalonych składek naliczanych według ilości mieszkańców.  
Projekt uchwały dotyczy przesunięcia terminu płatności składek, co wynika z przesunięcia 
naboru wniosków o dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcie.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXI/139/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. 
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz     
z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie („za”– 3).  
 
Ad. 6.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na 
przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu pn. „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych”. Projekt uchwały 
stanowi załącznik do protokołu. 
Gmina Pyzdry otrzyma ok. 180.000 zł na prowadzenie dodatkowych zajęć we wszystkich 
szkołach podstawowych dla wszystkich dzieci – bardzo zdolnych i mniej zdolnych. Szkoły 
wiejskie otrzymają po 30.000zł, szkoła w Pyzdrach 60.000 zł.  
Gmina przy realizacji tego projektu nie musi wykazywać środków własnych.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na 
przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu pn. „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych” („za” – 3).  
 
Ad. 7.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie użyczenia 
nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ruda Komorska na cele prowadzenia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
Poinformował, że dotychczasowa umowa użyczenia dobiega końca i dlatego proponuje się 
dalsze przedłużenie na okres 10 lat.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości 
zabudowanej położonej we wsi Ruda Komorska na cele prowadzenia Warsztatu Terapii 
Zajęciowej na 10 lat („za” – 3).  
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 93/1, 94, 98 położonych we wsi Walga. Proponuje 
się wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, ponieważ wnioskodawca p. Krzysztof 
Kasprolewicz (dotychczasowy dzierżawca) posiada udział 6/16 w przedmiotowych działkach 
przy udziale 10/16 Gminy Pyzdry. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych we wsi Walga w drodze 
bezprzetargowej na 5 lat („za” – 3).  
 
Ad. 9 -10.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9.12.2005 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. Projekty uchwał  
stanowią załącznik do protokołu. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9.12.2005 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych („za” – 3).  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok („za” – 3).  
 
Ad. 11.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2011r.  
Przypomniał, że gmina od momentu wejścia w życie ustawy o działalności pożytku 
publicznego tj. od 2004 r. co roku  taki program współpracy uchwala.  
Na podstawie tego programu odbywają się konkursy, w których biorą udział organizacje 
pozarządowe i one wykonują zadania publiczne, zlecone. Najczęściej są ogłaszane konkursy    
w zakresie sportu, wypoczynku młodzieży oraz turystyki.  
Omawiany projekt podlega konsultacjom. Jest on omawiany z organizacjami pozarządowymi.  
  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2011r („za”–3). 
 
Ad. 12.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie określenie sposobu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt 
uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została w 2010r. zmieniona.  
Nowelizacja wprowadziła obowiązek, aby każdy samorząd uchwalił regulamin konsultacji, 
czyli zasady, na jakich będzie się z organizacjami pozarządowymi porozumiewał.  
Poinformował, że zaproponowany zapis § 3 ulega zmianie na: uchwała wchodzi w życie               
z dniem podjęcia, ponieważ nie ma wymogu publikowania tej uchwały w dzienniku 
urzędowym wojewody.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenie sposobu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji („za” – 3).  
 
Ad. 13 – 14.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – gmina jest zobowiązana co roku uchwalać Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii.  
Środki na realizację tych programów pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Na rok 2011 jest zaplanowana kwota 95.000zł, z czego 69.950 zł na 
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a 25.050 zł na przeciwdziałanie 
narkomanii.  
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, dlaczego w Szkole Podstawowej w Pyzdrach nie są 
zaplanowane zajęcia socjoterapeutyczne?  
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji, członek Gminnej Komisji Profilaktyki         
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w 
Pyzdrach nie posiada specjalisty w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych                  
i dlatego nie może korzystać z omawianych środków, bo te zajęcia musi prowadzić 
specjalista.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za” – 3). 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii („za” – 3). 
 
Ad. 15.  
Przemysław Dębski, sekretarz poruszył temat stawek podatków. Istnieją dwie możliwości 
określenia stawek podatków.  
Jeżeli Rada Miejska nie przystąpiłaby do ustalenia nowych stawek podatków na 2011 rok, to w 
większości pozostałyby stawki obowiązujące w 2010r. Nie dotyczy to podatku rolnego                    
i leśnego. W przypadku tych dwóch podatków nie podjęcie uchwały jest jednoznaczne                  
z przyjęciem stawki proponowanej przez GUS.  
Na 2011 r. GUS ustalił wysokość ceny decytony (q) żyta w wysokości 37,64 zł. Cena q żyta 
obowiązująca w 2010r. w gminie Pyzdry wynosiła 30,00 zł.  
Następnie przestawił informację na temat cen żyta obowiązujących w sąsiednich gminach: 
 
 2011 2010 2009 2008 
GUS  37,64 34,10 55,80 58,29 
Pyzdry  37,64 30,00 30,00 40,80 
Kołaczkowo  33,00 32,00 39,00 38,00 
Zagórów  37,64 34,10 42,00 42,00 
Lądek  43,10 34,10 40,00 40,00 
Nekla  37,64 34,10 40,00 38, 00 
 
Jeżeli Rada przychyliłaby się do stawki GUS, to będzie jeden raz naliczany nakaz podatkowy. 
Jeżeli natomiast Rada przyjęłaby inną stawkę niż proponuje GUS, to podatek rolny i leśny 
byłby naliczany dwa razy, pierwszy raz od początku roku z przyjęciem stawki GUS, drugi raz 
z nowo ustaloną stawką od momentu jej wejścia w życie po opublikowaniu w dzienniku 
wojewody.  
Poprosił, aby radni nad powyższym tematem się zastanowili.  
Dodał, że pomimo gmina Pyzdry jest gminą rolniczą, to dochodów zbyt dużych z tytułu 
podatku rolnego nie ma, ponieważ duża powierzchnię stanowią gleby klasy V i VII, które 
zwolnione są z opłacania podatku.  
Antonina Balicka, skarbnik – przy obniżaniu stawek podatków gmina otrzymuje niższą 
subwencję. Ponadto poinformowała, że teraz Regionalna Izba Obrachunkowa udzielając opinii 
o możliwości spłaty kredytu będzie rozpatrywała każdą gminę indywidualnie. Gdy dochody 
Rada będzie obniżała, a wydatki będą duże, wtedy opinia o możliwości zaciągnięcia kredytu 
może być negatywna.  
 
Radni obecni na posiedzeniu wyrazili zgodę na zakup legitymacji radnego.  
 
Została przekazana informacja na temat wysokości diet dla radnych i przekazywaniu ich na 
konta osobiste.  
 
Stanowiska radnych odnośnie godzin rozpoczynania się sesji Rady:  
1)godzina 1300 - Grzegorz Ławniczak, Mieczysław Podlewski, Henryk Pyrzyk  
2) godziny 1300 lub 1500  - Krzysztof Paszak, Elżbieta Ratajczyk, Lechosław Sulkowski.  
 
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował,  
Do Rady Starostwa zostało wysłane pismo z prośbą o ujęcie w budżecie na 2011r. remontu 
drogi powiatowej (podwyższenia na odcinku ok. 200m i budowę nowego przepustu) w m. 
Ruda Komorska w kierunku Lisewa. Wnioskowany odcinek drogi jest zalewany z uwagi na 
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wysoki poziom wody w rzece Warcie i Prośnie, co uniemożliwia przejazd mieszkańcom                
i komunikacji publicznej. Przewidywany koszt – ok. 200.000 zł. Sugestia, by było to 
wykonane przy planowanym remoncie całego odcinka drogi w 2011 r.  
Dnia 15 grudnia 2010r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni odbyło się 
spotkanie z okazji 10 lecia działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach. 
W dniu 16 grudnia br. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci 
wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny w gm. Pyzdry” 
W dniu 29 grudnia odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci  
kanalizacji sanitarnych z przyłączami, przepompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi 
oraz zasilaniem energetycznym dla m. Pyzdry- etap III  
Z uwagi na warunki pogodowe pewne roboty zostaną wykonane po zimie.  
Od 1 stycznia 2011r. wzrasta podatek Vat. W związku z powyższym podwyższeniu ulegnie 
opłata za wodę i ścieki.  
W każdej szkole odbyły się spotkania bożonarodzeniowe.  
Dnia 29 grudnia swoje 20 lecie działalności obchodzić będzie w Bieganowie Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan, któremu przewodniczyć będzie poseł Tadeusz Tomaszewski.  
Wysoki poziom wód gruntowych spowoduje, że w przyszłym roku nie będzie można 
najprawdopodobniej przystąpić do budowy promenady w Pyzdrach. W związku z tym 
należałoby przystąpić do zmiany (podwyższenia) jej przebiegu ul. Nadrzeczną, wzdłuż hali do 
mostu.  
W planie zagospodarowania przestrzennego była niżej zaznaczona i dlatego tak 
przygotowano dokumentację. Ale będzie to trzeba zmienić.  
Przemysław Dębki, sekretarz – w najbliższych dniach ma się ukazać informacja na temat 
rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego udzielenia dofinansowania dla gminy Pyzdry w zakresie 
budowy ścieżki rowerowej z Pyzdr do Borzykowa.  
Dnia 20 grudnia 2010r. został wprowadzony przez wojewodę wielkopolskiego stan alarmowy 
przeciwpowodziowy dla kilkudziesięciu gmin, w tym także dla gminy Pyzdry. Stany na rzece 
Prośnie i Warcie są monitorowane. Najbliższy punkt odczytu znajduje się w Pogorzelicy.     
W dniu wczorajszym była tam górna granica stanu ostrzegawczego.  
Z uwagi na wysoki stan wody mogą wystąpić dwa zagrożenia, albo gwałtowna odwilż, albo 
zatory szczególnie na rz. Prośnie.  
Henryk Pyrzyk, radny zaproponował, aby do czasu wybudowania ścieżki rowerowej do 
Borzykowa odśnieżać pobocze drogi przy ul. Wrzesińskiej od ul. Polnej do ogródków 
działkowych. Na poboczu, na tym odcinku drogi znajdują się dwa hydranty, które będą 
kolidowały ze ścieżką i należałoby je przestawić (pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej).  
Mieczysław Podlewski, radny – zwrócił się z prośbą o otwarcie drogi prowadzącej z Rudy 
Komorskiej do Lisewa przez Olsz, która obecnie jest zamknięta.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  - zarządcą tej drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg i to on 
zadecyduje, czy ma być droga zamknięta czy otwarta dla ruchu.  
Zamknięcie drogi dla ruchu może być pomocne dla podjęcia decyzji o wywyższeniu odcinka 
omawianej drogi.    
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji - może z decyzją o otwarciu tej drogi warto 
byłoby się jeszcze wstrzymać.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
 
Protokołowała:                                                     Przewodniczący zebrania  
Alina Banaszak      Elżbieta Ratajczyk  
 
 
 


