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Protokół Nr 5/19 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu  

które odbyło się 16 maja 2019 roku  

w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  

 
      
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13

 00 
przewodnicząca Komisji p. Elżbieta 

Ratajczyk stwierdzając, że na 5 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, 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 strategii.  

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, 

bezradność  

w prowadzeniu gospodarstwa domowego.   

Z dokumentu wynika, że społeczeństwo w gminie się starzeje. Jest dużo osób potrzebujących 

pomocy i  duże zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze.  Dlatego najlepszym rozwiązaniem 

byłby dzienny dom wsparcia.   

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, co byłoby korzystniejszym rozszerzenie - opieki w 

domu zamieszkania podopiecznego, czy dzienny dom wsparcia?  

Monika Mizerka, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dla osób samotnych lepszy byłby dzienny dom wsparcia, bo mogłyby cały dzień przebywa  

z innymi osobami. Natomiast opiekunka przychodzi do osoby samotnej tylko na 2-3 godziny 

dziennie.  

Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że w Europie zauważalna jest tendencja do 

pomagania potrzebującym jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania.  

Dowożenie osób do określonego miejsca jest kosztowne. Osoby nie zawsze na to są chętne.  

Można utworzyć w gminie np. klub seniora, do którego może przynależeć tylko 10 czy 15 

osób.  Jak dokonać wyboru tych osób, żeby nie budziło żadnych wątpliwości.  

Dlatego należy zadbać o to, aby usługi opiekuńcze były prowadzone i mogło z nich 

skorzystać jak najwięcej osób.  

Barbara Sulkowska, radna stwierdziła, że w dużych miastach dzienny dom wsparcia cieszy 

się dużym zainteresowaniem, bo osoby starsze dojeżdżają komunikacją  miejska, wspólnie 

spędzają czas, piją kawę, jedzą obiad, poddają się swoim zainteresowaniom.   

 

Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że poziom życia wzrasta chociażby przez świadczenia 

typu 500+, których nie wlicza się do dochodów, w związku z czym liczba korzystających  

z pomocy społecznej nie maleje.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

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

(„za” – 3, nieobecnych - 2).   

 

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.  

Ocena Zasobów zawiera informacje o ilości i rodzajach udzielanej pomocy. Z dokumentu 

wynika, że zmniejszyła się ilość świadczeń rodzinnych głównie z powodu wzrostu 
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minimalnego wynagrodzenia (2.250 zł), oraz wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego,  

z 1 ha przeliczeniowego (3.399 zł).  Ośrodek realizuje dożywianie dzieci w postaci obiadów.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2018 („za” – 3, nieobecnych - 2).   

Na posiedzenie Komisji przybył radny Robert Nowak. 

 

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 min. o pomocy społecznej,  świadczeniach 

rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,  

świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego, o przemocy 

w rodzinie, ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej. Od 2018 r. realizowany jest nowy 

program – dobry strat 300+, z którego skorzystało 903 dzieci rozpoczynających naukę 

szkolną, a wypłacono kwotę 270.900 zł.  

Zaczął funkcjonować program „posiłek w domu i w szkole” – dla osób starszych i dla dzieci. 

Osoby mogą z tego korzystać, gdy spełniają kryterium dochodowe.  

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

 

Komisja przyjęła sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

(jednogłośnie - „za” – 4, nieobecny -1). 

 

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,  

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, która jest wyliczana na podstawie aktualnej liczby uczniów.  

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 345.965,58 zł:  

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

119.925,00 zł – zwiększenie środków na drogi gminne z tytułu dotacji.  

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

1) szkoły podstawowe :  

- 61.000,00 – wydatki bieżące  

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

- 50.000 – na wynagrodzenia,  

- 1.000 – punkty przedszkolne,  

- 6.900,00 – gimnazja,  

- 13.146,00 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,  

- 3.000,00 – stołówki szkolne i przedszkolne,  
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- 5.800,00 – specjalistyczna nauka w szkołach podstawowych,  

-    400,00 – specjalistyczna nauka w gimnazjum,  

- 23.098,48 – wydatki na domy  pomocy społecznej,  

- 10.000,00 – zasiłki okresowe celowe, 

-      151,52 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  

- 10.000,00 - wspierane rodziny,  

- 20.000,00 – rodziny zastępcze.   

 

Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że w oświacie o 61.000 zł zostały zmniejszone środki 

na wydatki bieżące.  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że dotyczy to wydatków bieżących – zakupy 

usług, materiałów, zakupy dydaktyczne, które dotyczą wszystkich szkół, co jest związane  

z obniżoną subwencją oświatową.  

W związku z obniżoną subwencją zostały zmniejszone środki w oświacie i w opiece 

społecznej.  

 

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), sanitacja 

wsi (18.000), 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: wypłata dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie 

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

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

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

urzędzie (4.200),  dotacja na zakup wozu strażackiego (37.959,42, dotacja z budżetu 

gminy na zakup samochodu będzie wynosiła 270 tyś zł),  przedszkola – wydatki 

bieżące (11.861,64), dotacje na przedszkola ( 57.994,84 zł), specjalistyczna nauka w 

przedszkolu (8.485,48), dofinansowanie zakupu karetki do szpitala we Wrześni 

(30.000,00 zł), utrzymanie zieleni w ramach 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 soleckiego – 14.735,47 zł),  remont wiatraka 

holenderskiego (20.000 zł), działalność kulturalna (500 zł).  

W wydatkach majątkowych zaplanowane były środki w kwocie 700.000 zł na przebudowę – 

modernizację stacji uzdatniania wody położonej w Pyzdrach przy ul. Szkolnej. Ostatecznie 

modernizowana będzie stacja w Pyzdrach ale przy ul. Wrocławskiej.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że jak została zwiększona kwota dotacji  

do 3.000 zł na przydomowe oczyszczalnie zainteresowanie wzrosło. W związku z tym 

zasadne stało się zwiększenie kwoty na w/w dotacje.  

 

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).  
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Ostatecznie Powiat na swój koszt w całości przeprowadzi modernizację w/w chodnika, na 

który ma zaplanowaną kwotę 350.000 zł. Powiat jest na etapie ogłaszania przetargu.  

 

Jeżeli gmina nie posiada własnego gminnego przedszkola, to taka gmina musi dwa razy w 

roku zapytać gminę o podobnym charakterze jakie są wydatki w ich gminnym przedszkolu  

w przeliczeniu na 1 dziecko. Na tej podstawie ustalana jest dotacja dla przedszkola w 

Pyzdrach. Obecnie wynosi 642 zł/ dziecko.  

 

Po analizie gruntu okazało się, że lepsze podłoże jest przy ul. Wrocławskiej i dlatego 

proponuje się zmianę realizacji inwestycji - 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.  

W Pyzdrach przy ul. Wymysłowska – Wrzesińska zostanie połączona sieć wodociągowa, 

która jest zasilania siecią z Pyzdr z siecią zasilaną z Pietrzykowa.  

 

Przy ul. Wrocławskiej jest duże przewężenie sieci i nie można uzyskać wymaganego ciśnienia 

wody. Dlatego planowana jest budowa nowej sieci wodociągowej, która ominie to 

przewężenie. Najgorsza jakość niektórych odcinków sieci jest w Pyzdrach, na wioskach 

lepsza, bo układana była później niż w Pyzdrach.  

Nowa studnia przy ul. Wrocławskiej zapewni w przyszłości zapotrzebowanie na wodę przez 

mieszkańców planowanego osiedla, które ma powstać w pobliżu stacji.  

 

Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że gmina często dofinansowuje zakup samochodu 

strażackiego. Zapytała, jakimi samochodami dysponują jednostki OSP na terenie gminy?  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na terenie gminy jest siedem jednostek 

OSP, z czego trzy są w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. Działalność bojową 

prowadzą te trzy jednostki oraz OSP Wrąbczynek, która posiada samochód.  

Ostatnim samochodem jaki gmina w 2015 roku pozyskała i zakupiła był dla OSP 

Wrąbczynek. Samochód ten raczej służy do likwidacji zdarzeń, wypadków, bo ma mały 

zbiornik do wody.  

OSP Pyzdry posiada średni samochód, który był zakupiony jako nowy w 2008 roku  i ciężki 

samochód prawie czterdziestoletni. Jednostka od wielu lat zabiega o wymianę tego 

samochodu na nowszy. 

Z perspektywy czasu można zaobserwować, że dla OSP są przyznawane samochody lekkie  

i średnie, a ciężkie do Państwowej Straży Pożarnej.  

OSP Pietrzyków ma samochód leki z 2011 r. z dofinansowaniem i samochód ciężki 

czterdziestoletni, który był przejęty od z OSP Lisewo.  

OSP Lisewo ma samochód przejęty od Państwowej Straży Pożarnej 10 letni samochód za 400 

tyś zł i lekki stary samochód. 

Raczej dofinansowywany jest jeden samochód w kadencji.  

Dodał, że przez ostatnie dwa lata 0,5 mln zł zostało przeznaczone na lekkie wyposażenie 

jednostek OSP ( 2017r. – 270 tyś  i w 2018 – 210 tyś zł).  

Jednostka jak ma chociaż jeden sprawny samochód strażacki, to dojedzie wszędzie. Ważne 

natomiast jest to, aby jednostki miały potrzebne wyposażenie typu łódka, rożnego rodzaju 

pompy.   

Wymiana samochodu powinna odbywać się na zasadzie obiektywnych potrzeb. Trzeba dążyć, 

aby każda jednostka będąca w krajowym systemie miała sprawny samochód strażacki oraz  

dokonywać wymiany najstarszych samochodów na nowsze.  
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 OSP Pyzdry ubiega się o dofinasowanie na samochód ciężki, ale się nie udaje. OSP 

Pietrzyków wystąpił o samochód średni i od razu się udało. Na zakup samochodu gmina 

otrzyma 460 tyś zł dofinansowania.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  („za” – 4, 

nieobecny – 1).  

Ad. 5.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że obecnie Powiat Wrzesiński dysponuje 

karetką typu P i S, z których karetka podstawowa jest stara i wysłużona. W związku  

z powyższym 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.      

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w 2019 roku  Powiatowi Wrzesińskiemu budżecie  („za” – 4, nieobecny – 1).  

 

Ad. 6.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku z tym, że wygaszane jest 

gimnazjum 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 przygotowaniu projektu uchwały. Przekonywali tylko by 

pozostawić tak jak jest, bo jak dokona się zmiany, to nie wiadomo jak z dyrektorem szkoły.  

Został jednak przygotowany projekt uchwały w sprawie rozwiązania, aby odzwierciedlić 

rzeczywistość, bo zespołu już nie będzie.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy punkt przedszkolny jest bezpośrednio podległy 

dyrektorowi? Bo w myśl ustawy o systemie oświaty wynika, że nie. Nie wiadomo komu.  

Przy strajku nauczycieli wyszło, że punkty przedszkolne nie podlegają dyrektorowi szkoły, 

przy której się znajdują. Dyrektorzy szkół podstawowych nie mają zwierzchności nad 

pracującymi w punktach przedszkolnych nauczycielami.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w arkuszu organizacyjnym dyrektor 

szkoły umieszcza nauczycieli punktu przedszkolnego.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Pyzdrach  („za” – 4, nieobecny – 1).  

 

Ad. 7.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że ustawa Karta nauczyciela przewiduje 

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach 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.  

 

Elżbieta Ratajczyk, radna jest przeciwna propozycji zapisanej w projekcie uchwały.  
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Dla dzieci 6 letnich jest wymiar 22 godziny, dla 5 – letnich 25 godzin. Teraz rada gminy ma 

ustalić jaki będzie wymiar godzin dla grupy mieszanej.  

Anna Wojciechowska, kierownik referatu oświaty poinformowała, że  ustawodawca dla 

nauczyciela w grupie mieszanej ustalił pensum w przedziale  22-25 godzin tygodniowo, ale 

rada gminy musi określić konkretną liczbę godzin. Ustalenia rady będą obowiązywały od  

1 września 2019 r.  

Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że raczej żaden dyrektor szkoły nie zrobi tak, żeby  

w grupie dzieci 6 – letnich  przeważała liczba dzieci 5 – letnich. Stąd pensum w wysokości  

25 godzin wydaje się za duże. Zaproponowała pensum w wysokości 23 godzin.  

„Za” propozycją 25 godzin głosowało 2 radnych, przeciw – 2 radnych,  

„Za” propozycją 23 godzin głosowało 2 radnych, przeciw – 1 radnych, ”wstrzymał się” -1  

 

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 23 godzin tygodniowo („za” 2 radnych, przeciw – 1 radnych, ”wstrzymał 

się” -1).   

 

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.  

 

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 - 4, nieobecny -1)   

Ad. 9.  

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

Bolesława Pobożnego planuje się  wykup niezabudowanych nieruchomości gruntowych, 

oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 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.   

Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

  

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 (za - 4, nieobecny -1) .  

 

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 w Pyzdrach.. Ze względu na 



8 

 

problematyczne położenie działki nie ma możliwości samodzielnego zagospodarowania 

przedmiotowej nieruchomości. 

W pobliżu znajduje się stacja uzdatniania wody. 

 

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 (za - 4, nieobecny -1). 

 

 

 

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  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu 

gruntu położonego w m. Tarnowa (za - 4, nieobecny -1).    

 

Z posiedzenia wyszła radna Barbara Sulkowska  

 

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. Jest to wymóg, 

aby ubiegać się o dofinansowanie.  

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

Urzędu Marszałkowskiego. We wrześniu będzie nabór wniosków o dofinansowanie na drogi 

u wojewody. Droga musi spełniać określone parametry pas jezdny 5 m i pobocza po 75 cm.  

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 brakując grunt.  

 

Gmina Pyzdry do wojewody zgłosiła już wniosek o dofinansowanie na wykonanie nakładka 

na drodze przy ul. Kilińskiego i Polnej.   

 

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 (za - 4, nieobecny -1).    

  

Ad. 11.  

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

 

Ad. 12.  

Robert Nowak, radny zapytał na jakim etapie jest grant jaki gmina uzyskała z Powiatu 

Wrzesińskiego na plac zabaw?  
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Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na bieżąco są uzupełniane dokumenty, 

jakie Powiat potrzebował. Plac powinien być do końca czerwcu zrealizowany.   

Robert Nowak, radny powiedział, że w chodniku na skrzyżowaniu ul. M. Konopnickiej z ul. 

B. Głowackiego jest zarwana studzienka telekomunikacyjna. Ponadto podziękował, za 

usytuowanie pasów dla pieszych przy sali kina.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że temat studzienki był już zgłaszany.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, do kiedy firma Inea ma ułożyć światłowód  na terenie 

wiejskim?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na rok 2019 przewidziane są   

miejscowości:  Ksawerów, Pietrzyków, Ruda Komorska, Zamość, Kruszyny i Wrąbczynek.  

W ramach realizowanego programu pozostało jeszcze firmie Inea ok. 7 miesięcy do 

zakończenia prac.  

Robert Nowak, radny stwierdził, że gmina powinna zabezpieczyć nowe  płytki chodnikowe, 

by po ułożeniu światłowodu były zakładane przez firma Inea już nowe płytki.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że najlepiej byłoby przez okres ok. 2 lat 

wstrzymać się z modernizacją chodników, do czasu ułożenia światłowodu, planowanego 

gazociągu, by grunt dobrze został po tych inwestycjach zagęszczony.    

Dodał, że kierownik działu rozwoju Polskiej Spółki Gazowniczej zakłada, że może uda się 

uzyskać pozwolenie na budowę gazociągu do października 2019 r. i  jeszcze w 2019r. 

rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę, by od wiosny rozpocząć inwestycję.  

  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji podziękowała 

wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 14
55  

zamknęła piąte posiedzenie Komisji. 

 

Członkowie Komisji:  

 

 

1) Robert Nowak  ........................................... 

 

2) Ilona Nowicka  ........................................... 

 

3) Elżbieta Ratajczyk  ........................................... 

 

4) Barbara Sulkowska  ........................................... 
 

 

 

 

 


