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Protokół Nr 5/19 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,  

które odbyło się 16 maja  2019 roku  

w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  
      
Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 9

 00 
przewodniczący Komisji p. Andrzej Łyskawa 

stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum, 

przy którym Komisja może obradować.  

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad:   

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów 

Społecznych dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2023.   

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Gminy Pyzdry za rok 2018. 

3. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach za 2018 rok.   

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku  

Powiatowi Wrzesińskiemu.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego w Pyzdrach. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego 

wynagrodzenia za inkaso.   

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Pyzdry nieruchomości o numerze geodezyjnym 1684/8 i 1684/10  położonych w Pyzdrach.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w Pyzdrach o numerze 

geodezyjnym 2032/10. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu gruntu 

położonego w m. Tarnowa. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej 

w Pyzdrach z 27.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry 

na lata 2015-2020. 

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.   

14. Sprawy bieżące. 
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Ad. 1.  

Monika Mizerka, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

poinformowała, że została przygotowana Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych 

dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2023.  

Realizację strategii koordynuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pyzdrach,   

natomiast wszystkie podmioty, które realizują zadania gminy i miasta będą uczestniczyć  

w realizacji założeń.  

Zadaniem Ośrodka będzie sporządzanie co najmniej raz na dwa lata raportu monitoringowego 

o stanie realizacji strategii.  

Głównym celem  strategii jest rozwój pracy socjalnej, aby zminimalizować problemy 

społeczne jakimi są min.: ubóstwo, długotrwałą choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.  

Osoby bezrobotne, którym jest proponowana praca nie chcą jej przyjmować, bo jest dojazd, 

praca mało płatna. W miejscowym zakładzie pracy w GTC osoby bezrobotne też nie chcą 

podejmować pracy. Osoba, która miała zaproponowaną pracę a jej nie przyjęła, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w przypadku wystąpienia tej osoby o pomoc finansową otrzymuje 

decyzję odmowną z uwagi na brak współpracy.  

Z pomocy opieki społecznej skorzystało ok. 250 osób, z których ok. 60 jest w wieku 

produkcyjnym.  

Dokonując porównania do lat ubiegłych, to liczba osób korzystających z zasiłków 

zmniejszyła się. Pieniądze z 500+ nie wlicza się do dochodu.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że osoby korzystające z pomocy społecznej 

były, są i będą. Kiedyś, gdy wysokość pomocy z opieki społecznej była niewystarczająca, to 

osoby  poszukiwały pracy dorywczej np. w sadzie. Obecnie osoby korzystające z pomocy z 

opieki społecznej nie muszą poszukiwać jakiegoś sposobu dorobienia pieniędzy, bo np. 

otrzymują 500+ , czy inne świadczenie.  

Dodał, że wprowadzono taką możliwość, że można się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako 

bezrobotny nie poszukujący pracy.  

Monika Mizerka, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Osoby nie chcą podejmować pracy, bo boją się, że utracą to, co otrzymują z budżetu Państwa.  

Często się zdarza, że osoba ubiegająca się o pomoc jest bardzo zadbana, na co trzeba mieć  

i pieniądze i czas. Czasu mają, bo nie pracują, a pieniądze muszą mieć, bo poddają się np.  

różnym zabiegom kosmetycznym. U osób przychodzących do Ośrodka często brak jest 

chociaż skromności.  

Dodała, że na terenie gminy są osoby starsze i jest zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, bo 

rodzina nie ma możliwości zapewnienia opieki.  

Obecnie świadczone są usługi opiekuńcze u 17 osób, a kolejne zgłoszenia napływają.  

U osób korzystających z usług opiekuńczych, które mają rodzinę można wystąpić o alimenty. 

Dzieci np. mogą się poddać dobrowolnie obowiązkowi alimentacyjnemu, albo można 

wystąpić o alimenty, ale  dochód nie może być mniejszy niż 300 % kryterium.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2023 

(jednogłośnie).   

 

Ad. 2.  

Monika Mizerka, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

poinformowała, że Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry odzwierciedla  
działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek 

współpracujących w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.  
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Ocena Zasobów zawiera informacje o ilości i rodzajach udzielanej pomocy. Z dokumentu 

wynika, że zmniejszyła się ilość świadczeń rodzinnych głównie z powodu wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia (2.250 zł), oraz wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego,  

z 1 ha przeliczeniowego (3.399 zł).   

Było dwóch asystentów rodziny. Było objętych 15 rodzin, w tym 35 dzieci,    które były 

niewydolne wychowawczo w prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

Od 2018 r. realizowany jest nowy program – dobry strat 300+ , z którego skorzystało 903 

dzieci, a wypłacono kwotę 270.900 zł.  

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, ile jest rodzin dotkniętych przemocą? 

Monika Mizerka, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

odpowiedziała, że są rodziny dotknięte przemocą. Założono 6 niebieskich kart.  

Przemysław Dębski, burmistrz zapytał, czy nadal funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka  

w Pyzdrach? 

Monika Mizerka, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

odpowiedziała, że prawdopodobnie funkcjonuje do czerwca 2019 r.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2018 (jednogłośnie). 

Ad. 3.  

Monika Mizerka, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

poinformowała, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadnia zlecone  

i własne gminy. Ośrodek pracuje na ustawach o pomocy społecznej,  świadczeniach 

rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,  

świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej.  

Budżet Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. wyniósł 10.392.257 zł.  

 

Komisja przyjęła sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

(jednogłośnie). 

 

Ad. 4.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.  

Zwiększane są dochody budżetowe o kwotę 345.965,58 zł:  

209.169,00 zł – odszkodowanie z Wód Polskich za zajęty teren przy wałach,  

119.925,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi przy ul. Bolesława 

Pobożnego i Farnej,  

2.650,00 zł – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, 

3.200,00 zł – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń,  

1.983,62 zł – wpływy za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolu w gminie Pyzdry,  

3.007,96 zł – wpływy za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w punktach przedszkolnych w 

Górnych Grądach i Lisewie,  

6.000,00 zł – dochody przekazywane przez M-G Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu pobytu 

w schronisku dla bezdomnych (3 osoby). 

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 209.496,00 zł z uwagi na zmniejszenie subwencji 

oświatowej.  

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 345.965,58 zł:  

226.040,58 zł -  dotacja dla OSP Pietrzyków na zakup samochodu strażackiego,  

119.925,0 zł – zwiększenie środków na drogi gminne.  



4 

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował że najprawdopodobniej OSP Pietrzyków 

otrzyma dotację na zakup średniego wozu strażackiego, bojowego. Gmina otrzyma 460.000 zł 

dotacji, a całkowity koszt to ok. 800.000 zł.  Pozostałą kwotę ok. 300 tyś trzeba dołożyć. Ile 

konkretnie, to rozstrzygnie przetarg. Gmina musi ogłosić przetarg.  

 

Jednostki z gminy Pyzdry, które są w krajowym systemie ratowniczo -  gaśniczym: 

- OSP Lisewo, która otrzymała samochód wycofany z Państwowej Straży Pożarnej,  

- OSP Pyzdry, która ma samochód z 2007 r. i samochód ciężki mający  ok. 40 letni,   

- OSP Pietrzyków ma lekki samochód i średni ok. 40 letni, a teraz ubiega się o nowy średni  

   samochód,    

- OSP Wrąbczynek – samochód lekki.   

W przyszłości dobrze byłoby wymienić w OSP Pyzdry obecny ciężki samochód na inny  

i ewentualnie drugi do Lisewa.  

Antonina Balicka, skarbnik 
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 209.496,00 zł w:  

1) szkołach podstawowych :  

- 61.000,00 – wydatki bieżące  

- 5.000,00 – wydatki związane na wypłatę dotacji na zadania bieżące,  

- 50.000,00 – wynagrodzenia,  

- 1.000,00 – punkty przedszkolne,  

- 6.900,00 – gimnazja,  

- 13.146,00 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,  

- 3.000,00 – stołów szkolne i przedszkolne,  

- 5.800,00 – specjalistyczna organizacja nauki w szkołach podstawowych,  

- 400,00 – specjalistyczna nauka w gimnazjum,  

151,52 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  

2) opiece społecznej:  

- 23.098,48 – wydatki na domy  pomocy społecznej,  

- 10.000,00 – zasiłki okresowe celowe, 

10.000,00 - wspierane rodziny,  

20.000,00 – rodziny zastępcze.   

 

Na kwotę 320.611,85 zł dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami 

wydatków:  

a) zmniejsza się wydatki na: melioracje w ramach funduszu sołeckiego (2.180,00), 

sanitacja wsi (18.000,00), wydatki bieżące na drogi gminne (96.895,00), plan 

zagospodarowania przestrzennego (20.000,00), wynagrodzenia w urzędzie 

(51.501,38),  dotacje na zakupy bieżące do straży (30.000,00), utrzymywanie 

bezpańskich zwierząt (33.000 zł), oświetlenie uliczne w ramach funduszu sołeckiego ( 

7.500 zł), działalność pozostała w gospodarce komunalnej (47.200 zł ), wydatki 

majątkowe – (14.735,47 zł),   

b) zwiększa się wydatki na: wypłatę dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków (10.000,00), wydatki inwestycyjne na budowę 

drogi w Dłusku (75.000,00), budowę placu przy OSP Lisewo (30.000,00), 

przebudowę chodnika w Rudzie Komorskiej (8.075,00), wydatki inwestycyjne w 

urzędzie (4.200),  dotacja na zakup wozu strażackiego (37.959,42), wydatki za dzieci z 

gminy Pyzdry uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (11.861, 64), dotacje 

do przedszkoli ( 57.994,84 zł), specjalistyczna nauka  (8.485,48), dofinansowanie 

zakupu karetki do szpitala we Wrześni (30.000,00 zł), utrzymanie zieleni w ramach 
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funduszu sołeckiego (300 zł), budowa i doposażenie placu zabaw w m. Zamość (w 

ramach funduszu soleckiego – 11.500 zł),  remont świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa 

(w ramach funduszu sołeckiego – 14.735,47 zł),  modernizacja wiatraka 

holenderskiego (zagazowanie 20.000 zł), działalność kulturalna (fundusz sołecki 500 

zł).  

Na bieżącym utrzymaniu dróg były zaplanowane środki z przeznaczeniem na modernizację 

chodnika przy drodze powiatowej przy ul. Szybskiej, gdyby był wykonywany 

dotychczasowym sposobem (powiat - materiał, gmina – wykonanie).  

W 2019 r. Powiat sam sfinansuje modernizację istniejącego chodnika, na który ma 

zaplanowaną kwotę 350.000 zł. Powiat jest na etapie ogłaszania przetargu. Założenie jest też 

takie, aby jeszcze w br. wykonać dokumentację na pozostały odcinek chodnika aż do skrętu 

na stawy.  

 

W związku z powyższym za kwotę zarezerwowaną na w/w zadanie zostały sfinansowane 

zadania już wykonane w Dłusku (droga) i Lisewie oraz które będzie wykonywane w Rudzie 

Komorskiej (chodnik).  

 

Na remont wiatraka holenderskiego wpłynęły dwie oferty. Wygrała firma z Pyzdr p. Tomasza 

Wojtyńskiego.  

Z uwagi na zły stan karetki Powiat Wrzesiński planuje zakupić karetkę dla Szpitala 

Powiatowego we Wrześni.  

Powiat i Gmina Września mają przeznaczyć po 100 tyś zł, wesprze też  Volkswagen. Gminy  

z powiatu po 30 tyś zł.    Mając na uwadze interes społeczny celowym jest udzielenie 

Powiatowi Wrzesińskiemu pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  

(jednogłośnie).  

 

Ad. 5.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w 2019 roku  Powiatowi Wrzesińskiemu (jednogłośnie). 

 

Ad. 6.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. rozwiązuje się 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pyzdrach. 

Placówką działającą po rozwiązaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach będzie 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach. 

Kuratorium Oświaty miało pomóc w sprecyzowaniu projektu uchwały, ale do tej pory nie 

podało żadnej wskazówki.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Pyzdrach (jednogłośnie).  

 

Ad. 7.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że ustawa przewiduje tygodniowy 

obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
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podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry, pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedziale 22- 25 godzin.  

W gminie Pyzdry ten wymiar zaproponowano w wysokości 25 godzin tygodniowo.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci 

młodsze przyjmując 25 godzin tygodniowo (jednogłośnie).   

Ad. 8.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku z wyborami sołtysów i zmianą 

sołtysów w niektórych sołectwach przedkłada się projekt uchwały w sprawie  poboru podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  

i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady przypomniała, że radny nie może brać udziału  

w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego, o czym 

mówi ustawa o samorządzie gminnym.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso (za-3, nie brało udziału w głosowaniu-

2)   

Ad. 9.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku z budową drogi przy ul. 

Bolesława Pobożnego planuje się  wykup gruntu – działki nr 1684/8 o pow. 0,0088 ha i 

1684/10 o pow. 0,0159 ha położonych w Pyzdrach na poszerzenie drogi.  

Na tym odcinku drogi jest zaplanowana budowa kanalizacji deszczowej i budowa drogi.   

Jest konflikt ze słupami energetycznymi. Muszą być przestawione.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości o numerze geodezyjnym 1684/8 i 1684/10  

położonych w Pyzdrach (jednogłośnie).  

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że przedmiotem projektu uchwały jest 

wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej 

działka nr 2032/10 o powierzchni 0,0933 ha, z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej działki tj. 2031 o pow. 0,1116 ha w Pyzdrach 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym stanowiącym przedmiot własności 

osoby fizycznej. Ze względu na problematyczne położenie działki nie ma możliwości 

samodzielnego zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. 

Proponowany do sprzedaży jest niewielki kawałek gruntu, bo w pobliżu będzie wiercona 

druga studnia.   

Po konsultacji z fachowcami okazało się, że lepsze podłoże jest przy ul. Wrocławskiej i 

dlatego proponuje się zmianę stacji z ul. Szkolnej na ul. Wrocławską. Zostanie wywiercona 

druga studnia, zainstalowane oprzyrządowania, by pompy pracowały w systemie zmienno – 

przemiennym.  

W ramach tych środków zostaną ustawione duże zbiorniki, które będą się zapełniać, kiedy nie 

ma poboru wody, by w dzień wspomagać studnię.  
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Nowa studnia zapewni w przyszłości zapotrzebowanie na wodę mieszkańców planowanego 

osiedla, które ma powstać w pobliżu stacji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w Pyzdrach  

o numerze geodezyjnym 2032/10 (jednogłośnie).   

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że przedmiotem projektu uchwały jest 

wyrażenie zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmu części (350 m
2
) działek oznaczonych 

numerem geodezyjnym 2051/2 i 2050/2 położonych w miejscowości Tarnowa. 

Umowa najmu zostaje zawarta  na okres 10 lat. 

Dotychczasowym najemcą przedmiotowego gruntu jest T-MOBILE POLSKA S.A  

Dodał, że w m. Dolne Grądy zostanie ustawiona wieża Play i wtedy jakość połączeń się 

poprawi.  

    

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu 

gruntu położonego w m. Tarnowa (jednogłośnie).   

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że do zadań zapisanych już w Strategii 
rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 proponuje się dopisać kolejne zadania 

inwestycyjne, które są planowane do realizacji tj: przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Tłoczyzna i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzyków - Kolonia.  

O środki na drogę w m. Tłoczyzna o długości ok. 1 km gmina będzie występować do  

Urzędu Marszałkowskiego. Dotychczas wniosek był lepiej punktowany, gdy droga 

prowadziła do obiektu użyteczności publicznej. Dlatego były budowane place zabaw.  Jednak 

nastąpiła zmiana i działka, na której znajduje się droga musi się łączyć z działką, na której 

stoi budynek użyteczności publicznej.  

Krzysztof Paszak, radny zapytał, czy dotyczy to drogi po lewej, czy prawej stronie drogi 

wojewódzkiej?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że dotyczy to lewej strony. Po prawej stronie 

w m. Tłoczyzna jest ok. 400 m odcinek drogi, którego właścicielem jest gmina. Pozostały 

odcinek drogi ma nieuregulowany stan prawny.   

Dodał, że we wrześniu będzie nabór wniosków o dofinansowanie na drogi u wojewody. 

Droga musi spełniać określone parametry tj. pas jezdny 5 m i pobocza po 75 cm i być 

wpisana  

w dokumencie strategicznym gminy.   

Do wojewody zostanie zgłoszona droga w m. Pietrzyków - Kolonia, chociaż na całej długości 

nie ma w/w parametrów. Zapewne uda się porozumieć z właścicielami niektórych działek, by 

wykupić brakujący grunt.  

Drogi te łączą się min. z drogami wojewódzkimi.   

W/w drogi będą zapisane w strategii by móc ubiegać się o dofinansowanie. Inne drogi będą 

zapisane w nowej strategii.   

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie wybiera się te drogi, które w ocenie wniosku 

otrzymają największa ilość punktów.  
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Został też wystosowany wniosek o destrukt. Destrukt, który gmina pozyskała w 2018 r. został 

wbudowany w drogę w m. Ciemierów – Kolonia.  

 

Zmieniły się kryteria w ochronie środowiska w zakresie udzielania kredytów na kanalizację 

sanitarną.   

Tylko te gminy, które budują kanalizację na terenach cennych przyrodniczo mogą starać się  

o umorzenie. Natomiast te gminy, które nie mają chronionych terenów ( Natura2000, parki) 

mogą starać się tylko o zwykły, niskooprocentowany kredyt, bez możliwości ubiegania się  

o umorzenie.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/64/15 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z 27.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 (jednogłośnie).   

 
Ad. 11.  

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.   

 

Ad. 12.  

Krzysztof Paszak, radny zapytał o dokończenie chodnika na ul. Miłosławskiej.   

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że będzie zrobiony, ale nie w 2019 r.,  

bo Zakład Gospodarki Komunalnej  ma już zaplanowane prace do wykonania.  

Droga przy ul. Tuwima miała być też utwardzana trylinką, ale ostatecznie zostanie wylany 

dywanik asfaltowy, bo będzie szybciej i taniej.  

Andrzej Łyskawa, radny zasygnalizował, że przy ul. Zwierzyniec w pobliżu figury, na 

zakręcie gałęzie drzew wychodzą w pas jezdny i utrudniają widoczność.   

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie do właściciela drzew zostało 

wysłane pismo. Grube drzewa zostały usunięte. Jednak gałęzie z innych drzew pozostały.  

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym 

do biura rady wpłynęła korespondencja odnośnie lokalizacji karetki, opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. i opinia o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 10
50  

zamknął piąte posiedzenie Komisji. 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 

Członkowie Komisji:  

 

 

1) Andrzej Łyskawa  ........................................... 

 

2) Krzysztof Paszak   ........................................... 

 

3) Marcin Budziszewski ........................................... 
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4) Zdzisław Przybyła  ........................................... 
 


