Protokół nr 4/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji i Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 30 marca 2015 roku

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i
Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego otworzyła o godzinie 13 00 przewodnicząca Rady Miejskiej p. Elżbieta
Kłossowska stwierdzając, że na 15 członków Rady w posiedzeniu uczestniczy 11, co stanowi
quorum, przy którym Komisje mogą obradować.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Tematyka posiedzenia :
1. Omówienie projektu Strategii rozwoju gminy i miasta Pyzdry na lata 2015 – 2020.
2. Objazd dróg na terenie gminy i miasta Pyzdry.

Ad. 1.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku z podjęciem prac nad
przygotowaniem dokumentu pt: „Strategia rozwoju gminy i miasta Pyzdry na lata 2014 2020” zachęcono mieszkańców gminy i miasta Pyzdry do czynnego włączenia się w
tworzenie tego istotnego dla gminy dokumentu i wypełnienie krótkiej ankiety.
Mieszkańcy szczególnie wskazali na aktywizację gospodarczą.
Dzisiaj już są znane kierunki dofinansowań unijnych w ramach programu rozwoju obszarów
wiejskich i wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego.
W dokumencie pojawiły się strategiczne zadania inwestycyjne. Starano się ująć te inwestycje,
które chcielibyśmy wykonać w najbliższych latach. Inwestycje, które zostałyby wykonane
przez różne instytucje zewnętrzne, które są właścicielami infrastruktury na terenie gminy np.
drogi, melioracja.
Strategia jest to dokument bardzo ambitny, ale zarazem możliwy do zrealizowania. Został
skorelowany z dostępnymi środkami finansowymi.
Zaplanowane zadania zostały rozdzielone na okres 5 lat.
Strategia, to drogowskaz, którego należałoby się trzymać. Ale w dużej mierze kolejność
wykonywania inwestycji będzie zależała od możliwości finansowych w danej chwili.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady zaproponowała, aby zatwierdzenie strategii
nastąpiło na uroczystej sesji z okazji 25 lecia samorządu, która odbędzie się w dniu 27 maja
2015 r.
Robert Nowak, radny zapytał, jaki jest udział gminy w podanych wydatkach
inwestycyjnych? Czy jest bardzo wysoki? Czy stać będzie gminę na utrzymanie tego co już
jest wykonane np. poprawę nawierzchni dróg?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jeszcze długo będzie trzeba podejmować
inicjatywy w zakresie utwardzenia dróg, bo takie są oczekiwania mieszkańców. Ale także

będzie trzeba wykonywać remonty wcześniej wykonanych dróg, które z biegiem lat tego
wymagają.
Robert Nowak, radny zapytał, czy jest możliwość poznania stanowiska osób handlujących
na targowisku w Pyzdrach na temat przebudowy targowiska? Zapewne zwiększy się opłata, a
kupujących nie będzie więcej. Może być tak, że powstanie nowe targowisko, a nie będzie
zainteresowania handlujących.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że nowa lokalizacja targowiska ma na celu
wyprowadzenie handlu z Rynku. Ponadto jest możliwość pozyskania pieniędzy z programu
unijnego PROW „Mój rynek” na lokalne targowiska. Gmina ma przy rynku nieruchomość do
zagospodarowania.
Budowa targowiska musi być uzgodniona z konserwatorem zabytków.
A opłata targowa nie powinna zbytnio wzrosnąć, skoro byłoby dofinansowanie unijne.
Ad. 2.
Radni wyjechali w teren celem zapoznani a się ze stanem nawierzchni dróg na terenie gminy i
miasta Pyzdry.
Trasa przejazdu:
- Pyzdry: ul. Zwierzyniec, Wymysłowska,
- teren wiejski: Dłusk, Rataje, Pietrzyków, Pietrzyków – Kolonia, Walga, Królewiny
Zapowiednia, Wrąbczynkowskie Holendry, Zamość, Łupice, Ruda Komorska, Olsz, Lisewo,
Ciemierów , Ciemierów – Kolonia, Tłoczyzna.

Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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