Protokół Nr 5/19
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej
które odbyło się 16 maja 2019 roku
w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach
Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 11 00 przewodniczący Komisji p. Stanisław Janiak
stwierdzając, że na 5 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 5, 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.

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.
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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 o stanie realizacji
strategii.
Głównym celem strategii jest rozwój pracy socjalnej, aby zminimalizować problemy
społeczne jakimi są min.: ubóstwo, długotrwałą choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.
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
(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.
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).
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, 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, a wypłacono kwotę 270.900 zł.
Realizowane jest dożywianie dzieci w szkołach.
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:
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,
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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.
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.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował że najprawdopodobniej OSP Pietrzyków
zakwalifikowała się o dotację na zakup średniego wozu strażackiego, bojowego. Gmina
otrzyma 460.000 zł dotacji, a całkowity koszt to ok. 800.000 zł. Gmina zadeklarowała
250.000 zł wkładu i 50.000 zł jednostka OSP.
Jednostki z gminy Pyzdry, które są w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym:
- Lisewo, która otrzymała samochód wycofany z Państwowej Straży Pożarnej,
- Pyzdry, która ma samochód z 2007 r. i samochód ciężki mający ok. 40 lat,
- Pietrzyków ma lekki samochód i średni ok. 40 letni, a teraz ubiega się o nowy średni
samochód,
- 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) 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,
- 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.
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: wypłata 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),
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przebudowę chodnika w Rudzie Komorskiej (8.075,00), wydatki inwestycyjne w
urzędzie (4.200), dotacja na zakup wozu strażackiego (37.959,42), przedszkola
(11.861, 64), dotacje na przedszkola ( 57.994,84 zł i 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 dodał, że po analizie gruntu 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.
Zostanie połączona sieć przy ul. Wymysłowskiej, ta która jest zasilana od stacji w
Pietrzykowie z siecią pyzdrską.
Przy ul. Wrocławskiej jest duże przewężenie, dlatego na pewnym odcinku ułożona będzie
nowa rura wodociągowa.
Nowa studnia zapewni w przyszłości zapotrzebowanie na wodę przez mieszkańców
planowanego osiedla, które ma powstać w pobliżu stacji.
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).
Ostatecznie Powiat na swój koszt w całości przeprowadzi modernizację w/w chodnika, na
który ma zaplanowaną kwotę 350.000 zł. Powiat jest na etapie ogłaszana przetargu.
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).
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, gdzie są pieniądze zaoszczędzone w związku ze strajkiem
nauczycieli.?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że został zmniejszony plan wydatków
w szkołach, o czym była już mowa.
Piotr Pilarski, radny powiedział, że samorządy różnie podchodziły do tematu wypłaty
wynagrodzeń nauczycielom za czas strajku. Czy w gminie Pyzdry nie ma wprowadzonych np.
dodatkowych zajęć dla nauczycieli, by w jakiś sposób zrekompensować niższe
wynagrodzenie jakie otrzymali nauczyciele za czas strajku?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że temat wypłaty wynagrodzenia
nauczycielom za czas strajku nie był przez nikogo poruszony, ani nauczycieli, ani związków.
O żadnej rekompensacie nie było i nie ma mowy.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że nie jest dobrze, skoro coraz więcej uczniów korzysta
z korepetycji? Gdzie tkwi problem? Jeśli jest to wina nauczyciela, to należałoby coś z tym
zrobić.
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że o żadnych rekompensatach, nagrodach dla
nauczycieli nie może być mowy. Zawsze będzie przeciwny. A jak już, to dla najmniej
zarabiających.
Monika Łakoma, radna zapytała, czy z tytułu strajku nauczycieli jest obniżka
wynagrodzeń?
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Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że na stronie trzeciej zmian w budżecie w dziale
801 oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe, grupa paragrafów 1400 jest
zapisana kwota 50.000 zł,
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy byli tacy nauczyciele, którzy przebywali w
szkole?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w szkole byli wszyscy nauczyciele.
Niektórzy strajkowali, inni pracowali, a jeszcze niektórzy przebywali na zwolnieniu
lekarskim.
Nauczyciele pracujący otrzymali normalnie wynagrodzenie, a strajkujący obniżone.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że gdyby wszyscy nauczyciele strajkowali, to nie
można by było przeprowadzić egzaminów.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
(jednogłośnie).
Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że obecnie Powiat Wrzesiński dysponuje
karetką typu P i S, z których podstawowa jest już wyeksploatowana. W związku z
powyższym Powiat Wrzesiński planuje zakupić karetkę dla Szpitala Powiatowego we
Wrześni. Mając na uwadze interes społeczny celowym jest udzielenie Powiatowi
Wrzesińskiemu pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł.
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 (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.
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
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.
Henryk Pyrzyk, radny poruszył temat pracy nauczycieli w szkole. Nauczyciel powinien
pracować przy tablicy np. 18 godzin, ale przebywać w szkole 40 godzin tygodniowo, by móc
prowadzić zajęcia dodatkowe, sprawdzać wypracowania, kartkówki, itd., żeby tego nie
wykonywać już w domu.
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że dyrektorzy szkół nie uczestniczą w sesjach
Rady Miejskiej.
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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.
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, jaki byłby wydatek dla gminy, gdyby podnieść
wynagrodzenie za inkaso z 6,5% do 7,0 % od sumy zebranych podatków?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że nie zakłada się podnoszenia
wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso. Od nowego roku wzrosła miesięczna dieta dla sołtysa
z 250 zł do 300 zł.
Piotr Pilarski, radny stwierdził, że jest przeciwny podwyższaniu wynagrodzenia dla
sołtysów za inkaso. Przypomniał, że jak była dyskusja o zorganizowaniu dożynek, to
zainteresowania nie było. Niektóre sołectwa mają zaplecze typu szkoła, świetlice wiejskie, a
nie są zainteresowane organizacją dożynek.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na przestrzeni kilkunastu lat widoczne
jest, że sołectw, które chcą zorganizować dożynki nie jest zbyt wiele. Co kilka lat dożynki
organizowane są w tych samych sołectwach.
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 głosowaniu2)
Ad. 9.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku z budową drogi przy ul.
Bolesława Pobożnego planuje się wykup gruntu 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
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osoby fizycznej. Ze względu na problematyczne położenie działki nie ma możliwości
samodzielnego zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
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 m2) 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. 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.
Drogi te łączą się min. z drogami wojewódzkimi.
W/w drogi są 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.
Stanisław Janiak, radny zapytał kiedy będzie realizowana droga w m. Królewiny?
Dodał, że sołectwo Królewiny nie ma ani jednego metra drogi asfaltowej, chodnika.
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że w pierwszej kolejności jest droga
Zapowiednia - Wrąbczynkowskie Holendry.
W 2019r. jest zlecone wykonanie dokumentacji na drogę w m. Tłoczyzna i Pietrzyków –
Kolonia, ale najpierw trzeba jeszcze dokonać wykupu gruntu na poszerzenie drogi.
W przypadku drogi Zapowiednia - Wrąbczynkowskie Holendry dobrze byłoby przebudować
skrzyżowanie, by droga ta bezpośrednio łączyła się z drogą powiatową. W obecnym stanie
łączy się z drogą gminną.
Monika Łakoma, radna zapytała, czy wcześniej było wiadomo, że OSP Pietrzyków stara się
o nowy samochód? Czy OSP Lisewo nie chciało samochodu? Bo strażacy OSP Lisewo są
zdziwieni, że Pietrzyków otrzyma drugi nowy samochód strażacki, a oni o tym nie wiedzieli.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że od wielu lat czynione były starania o ciężki
samochód strażacki. Od roku 2016 składane były wnioski o ciężki samochód dla Pyzdr.
W zakresie samochodu OSP Lisewa nie było. Rok temu na zebraniu w Pietrzykowie pojawił
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się temat, że średni samochód strażacki, jaki przyszedł z Lisewa do Pietrzykowa jest
wyeksploatowany.
Z prezesem gminnym w rozmowie ustalono, że jeden rok gmina Pyzdry nie będzie się starała
o samochód strażacki ciężki, ale o średni dla OSP Pietrzyków. Jednostce za pierwszym razem
udało się pozyskać dofinansowanie.
OSP Lisewo otrzymało 10 letni samochód z Państwowej Straży Pożarnej, za który gmina
musiała zapłacić.
Przypomniał, że ciężki samochód w OSP Pyzdry też ma ponad 35 lat i nadal służy.
Jeżeli chodzi o OSP Lisewo, to na jednym z zebrań było pytanie o drugi samochód dla
jednostki, ale odpowiedziałem, że najpierw trzeba skończyć remont świetlicy, później można
pomyśleć o samochodzie.
Poinformował, że obecnie jednostka strażacka będąca w systemie wystarczy jak ma jeden
sprawny samochód strażacki.
Dodał, że w ciągu ostatnich lat jednostki OSP zostały doposażone w lekki sprzęt.
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że wystarczy jak jednostki będą miały po jednym
sprawnym samochodzie strażackim.
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.
Monika Łakoma, radna stwierdziła, że w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
wśród organizacji nie są wymienione nowe Koła Gospodyń, które w ostatnim okresie czasu
powstały.
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 2018r, i opinia o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Członkowie dyskutowali na temat Jarmarku Wielkanocnego w Pyzdrach.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 1235 zamknął piąte posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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