Protokół nr 9/19
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowa, Komisji ds. Samorządu,
Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego , Komisji Zdrowia,
Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
Obrady rozpoczęto 27 grudnia 2019 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:10 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Marcin Budziszewski
2. Stanisław Janiak
3. Elżbieta Kłossowska
4. Monika Łakoma
5. Andrzej Łyskawa
6. Robert Nowak
7. Ilona Nowicka
8. Krzysztof Paszak
9. Piotr Pilarski
10. Mieczysław Podlewski
11. Zdzisław Przybyła
12. Henryk Pyrzyk
13. Elżbieta Ratajczyk
14. Barbara Sulkowska
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Pyzdry na rok 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020
roku Powiatowi Wrzesińskiemu.
4. Zaopiniowani projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdr.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2019/2020.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest
gmina Pyzdry.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
10. Sprawy bieżące.
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Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.
Prognoza jest zaplanowana do roku 2030, ponieważ pożyczka zaciągnięta na budowę
kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk – Rataje będzie spłacana do tego roku.
Rok 2020 jest zgody z budżetem gminy na 2020, natomiast w latach następne zaplanowano
wzrost dochodów i wydatków o 1 %.
Ujęto spłaty już zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna z uwagami.
Radni otrzymali informację dotyczącą poprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030 wynikających z opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że w roku 2030 kwota spłaty pożyczek jest wyższa od
lat poprzednich, ponieważ gmina otrzymała na budowę kanalizacji pożyczkę preferencyjną,
która będzie umorzona w 25%. Ponadto poinformował, że gmina złożyła wniosek do
Programu Obszarów Wiejskich na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej tj. w
Pietrzykowie.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska, Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa, Robert Nowak, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski, Zdzisław Przybyła, Henryk Pyrzyk, Elżbieta Ratajczyk, Barbara Sulkowska
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Pyzdry na lata 2020-2030 z uwzględnieniem poprawek wynikających z opinii Regionalnej
izby Obrachunkowej został zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).
Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.
Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości
33.086.529,10 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 31.653.829,10 zł, dochody majątkowe
w kwocie 1.432.700,00 zł.
Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości
34.555.647,73 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 29.846.880,40 zł, wydatki majątkowe
w wysokości 4.708.767,33 zł.
W związku z tym, że wydatki są wyższe od dochodów powstał deficyt w kwocie
1.469.118,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
Gmina zaciągnie pożyczkę na budowę II etapu kanalizacji w Pietrzykowie i na budowę drogi
w m. Tłoczyzna, która będzie realizowana w oparciu o środki unijne. Gmina zaciągnie
pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie, a na środki
własne zaciągnie pożyczkę z banku, który złoży korzystniejszą ofertę.
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Gmina ma pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry.
Następnie szczegółowo omówiła plan dochodów budżetu w poszczególnych działach
rozdziałach, a następnie wydatki z uwzględnieniem wydatków majątkowych zaplanowanych
na 2020 rok.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że gmina zaplanowała dotację w wysokości
22.500 zł na zakup samochodu osobowego dla policji. Samochód zostanie zakupiony
wspólnie z gminą Kołaczkowo i będzie służył do przeprowadzania wspólnych patroli przez
cały tydzień.
Samochód będzie garażowany w Kołaczkowie.
Posterunek Policji w Pyzdrach obecnie mają dwa samochody, z których jeden będzie niedługo
wycofany.
Gmina zaplanowała środki na wykup gruntu min. w Pyzdrach pod drogę – dojście do
wiatraka. Wykup tego gruntu będzie możliwy, gdy cena za grunt będzie realna dla gminy. Na
razie właściciel gruntu chce sprzedać całą działkę i za zbyt wysoką cenę.
Na Królewinach będzie trzeba wykupić grunt pod poszerzenie drogi, by móc złożyć wniosek
do wojewody o dofinansowanie na utwardzenie tej drogi.
Sołectwo Białobrzeg, które nie ma ani świetlicy wiejskiej, ani żadnego placu w ramach
środków funduszu sołeckiego zaplanowało 7.500 zł na wykup działki, która będzie służyła
sołectwu.
Elżbieta Kłossowska, radna powiedziała, że w wydatkach inwestycyjnych jest budowa drogi
przy ul. Cmentarnej (pomiędzy cmentarzem a posterunkiem policji).
A co z budową drogi przy ul. Szkolnej, bo wielokrotnie ten temat był poruszany?
Skoro w budżecie pojawiają się nowe zadania, to warto byłoby wrócić do wykonania zadań,
które od jakiegoś czasu były z roku na rok odraczane. Należy pamiętać, że z drogi tej korzysta
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, bo mieszka przy niej, a stan nawierzchni drogi
jest zły. Może udałoby się zamienić drogę do wykonania w 2020 z Cmentarnej na Szkolną.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na etapie projektu budżetu to zadanie nie jest
ujęte. W budżecie na 2019 rok w inwestycje były przewidziane na 3,5 mln zł, a na koniec
roku ok. 5,5 mln zł.
Z realizacji budżetów od kilku lat wyraźnie widać, że w ciągu roku udaje się wypracować
wyższe nakłady na inwestycje od zaplanowanych na początku roku w budżecie.
Droga ta będzie utwardzona, bo kamień, który obecnie jest na tej drodze w części byłby
odzyskany i wykorzystany do utwardzenia terenu w innych miejscach.
Możliwości zamiany drogi nie ma, bo jest duża presja mieszkańców ul. Cmentarnej, którzy od
wielu lat muszą korzystać z drogi nieutwardzonej.
Elżbieta Kłossowska, radna dodała, że dopóki przebudowa drogi przy ul. Szkolnej nie będzie
zapisana w budżecie, to nadal jej realizacja będzie odsuwana w czasie.
Do tej pory, kiedy nie została ułożona kanalizacja, to zasadne było by jej wcześniej nie
utwardzać. Ale teraz należałoby to zadanie wykonać.
Przemysław Dębski, burmistrz powtórzył, że inwestycje zaplanowane w budżecie na 2020 to
minimum. Zakłada się, że uda się wykonać jeszcze inne ponad plan, poza dużymi odcinkami
dróg wykonać jeszcze krótkie odcinki. W 2019 roku udało się dodatkowo wykonać drogę
przy ul. Tuwima, Pobożnego,
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W 2020 roku zakłada się, że na drogę w m. Tłoczyzna gmina poza dotacją z PROW może
pozyska dotacje w FOGR. Na przebudowę świetlicy w Lisewie będzie dofinansowanie z
LGD, czego też nie ma w budżecie.
Na przebudowę remizy jest złożony wniosek do Ministerstwa Kultury. Gdyby gmina
otrzymała dofinansowanie, to też byłoby duże wsparcie budżetu gminy.
Poinformował, że radni zgłaszali wiele innych zadań inwestycyjnych do wykonania, które nie
zostały ujęte w projekcie budżetu.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że gmina w 2020 roku musi spłacić kwotę
780.959,60 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na zrównoważenie
budżetu trzeba zaciągnąć przychody w wysokości 2.250.078,23 zł. Dalsza część kanalizacji
sanitarnej w Ratajach będzie sfinansowana w oparciu o kredyty.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu jest pozytywna z uwagami.
Poprawki do projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2020 rok, wynikające z opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostały omówione. Informacje w tej sprawie
radni otrzymali.
Elżbieta Ratajczyk, radna powiedziała, że w budżecie gminy na 2020 rok są zaplanowane
środki na montaż lamp oświetlenia ulicznego. Jaki rodzaj lamp będzie montowany? Czy
solarne, bo one słabo się sprawdzają?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że lamp solarnych w gminie jest mało, może 3.
Lampa solarna na punkcie widokowym w Ratajach świeci i spełnia swoją rolę.
Mieszkańcy sołectw widzą potrzebę montażu nowych lamp, zgłaszają ten fakt do urzędu do
zatwierdzenia i na to planują środki z funduszu soleckiego.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Marcin Budziszewski, Stanisław Janiak, Elżbieta Kłossowska, Monika Łakoma, Robert
Nowak, Ilona Nowicka, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski, Zdzisław Przybyła, Henryk
Pyrzyk, Elżbieta Ratajczyk, Barbara Sulkowska
PRZECIW (2)
Andrzej Łyskawa, Krzysztof Paszak
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020 z
uwzględnieniem poprawek wynikających z opinii Regionalnej izby Obrachunkowej
został zaopiniowany pozytywnie („za” – 12, „przeciw” - 2).
Ad. 3.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w 2020 roku Starostwo Powiatowe
ponowi przetarg na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego we Wrześni, dlatego został
przygotowany projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry
pomocy finansowej w wysokości 30.000 zł.
Pozostałe gminy z terenu powiatu udzieliły też dotacji.
W ubr. Starostwo Powiatowe z dotacji rządowej pozyskało jedną karetkę.

4

Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Barbara Sulkowska
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi
Wrzesińskiemu został zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).

Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok
przedstawiła Antonina Balicka, skarbnik.
Ponadto poinformowała, że w 2019 r. zostało oddanych więcej psów z terenu gminy Pyzdry
do schroniska w Gnieźnie niż zaplanowano na początku roku. W związku z tym zachodzi
konieczność zwiększenia na ten cel środków o kwotę 11.200 zł. Środki te zostaną pozyskane
z zaplanowanych środków na budowę drogi przy ul. Kilińskiego.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski, Stanisław Janiak, Elżbieta Kłossowska, Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa, Robert Nowak, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski, Zdzisław Przybyła, Henryk Pyrzyk, Elżbieta Ratajczyk, Barbara Sulkowska
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok
z dodatkowa zmianą został zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).

Ad. 5.
Anna Wojciechowska, kierownik referatu oświaty przedstawiła zmiany jakie wprowadzono
do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Pyzdry jaki był rozpatrywany na ostatniej sesji.
W zakresie dodatku motywacyjnego (§ 2 ust. 5) w poprzednim projekcie uchwały był zapis:
„Ustala się wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych na dodatki
motywacyjne dla poszczególnych jednostek mnożąc liczbę zatrudnionych nauczycieli
w przeliczeniu na pełne etaty przez kwotę od 50 zł do 120 zł”.
Obecna propozycja to: „ Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki
motywacyjne w przeliczeniu na 1 etat wynosi 3% w odniesieniu do wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela”.
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Do tej pory środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli były wyliczane mnożąc liczbę
etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego razy 90 zł.
Na rok 2019 to kwota 177.800 zł.
Według nowej propozycji tj. 3% przy uwzględnieniu wszystkich etatów w szkołach w gminie
Pyzdry byłaby to kwota o 11.800 zł wyższa.
Przy stawce 90 zł przelicznik dla nauczycieli dyplomowanych i mianowanych wynosi 2,3 %–
2,7%, a dla nauczyciela kontraktowego – 3,2%, a dla stażystów – 3,3 %.
Kolejne zmiany:
- dopisanie zdania do ust. 4 w § 3 „Określając wysokość dodatku należy uwzględnić między
innymi wielkość szkoły oraz zwiększony nakład pracy i odpowiedzialności”,
- wprowadzenie nowego zapisu w § 3ust. 6 pkt 3 „ sprawowania opieki na oddziałem
przedszkolnym w wysokości 300 zł miesięcznie”.
- nowy zapis w § 4 ust. 1. pkt 3 „ indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowana
godzinę”,
- wprowadzono nowy rozdział 5 dotyczący dodatku za wysługę lat.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady zaproponowała doprecyzowanie zapisów w § 3 ust.
1 pkt 1- 4 o wyrazy: dyrektora, wicedyrektora.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Marcin Budziszewski, Elżbieta Kłossowska, Andrzej Łyskawa, Robert Nowak, Ilona
Nowicka, Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Elżbieta Ratajczyk, Barbara Sulkowska
PRZECIW (4)
Stanisław Janiak, Mieczysław Podlewski, Zdzisław Przybyła, Henryk Pyrzyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Monika Łakoma
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Pyzdry został zaopiniowany pozytywnie („za” – 9, „przeciw” - 4, „wstrzymał się: - 1).

Ad. 6.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił projektu uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
geodezyjnym Pyzdry – dz. 1380/10 .
Jest to działka gminna, po dawnym przedszkolu, obecnie niezagospodarowana. Od dłuższego
czasu trwały działania, aby działkę tę przekształcić pod budownictwo mieszkaniowe, ale
wykluczające budownictwo wielorodzinne wysokie, czyli bloki.
Pozostał ostatni etap – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania tej działki przez Radę Miejską.
Z początkiem roku rozpoczniemy procedurę sprzedaży działki. Zainteresowanie nabyciem
działka jest.
W przetargu zostanie zastosowany przepis o zagospodarowaniu działki w określonym czasie,
jeżeli nie, to działka będzie podlegała odkupowi za cenę sprzedaży.
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Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski, Stanisław Janiak, Elżbieta Kłossowska, Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa, Robert Nowak, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski , Zdzisław Przybyła , Henryk Pyrzyk, Elżbieta Ratajczyk, Barbara Sulkowska
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry został zaopiniowany
pozytywnie („za” – 14).

Ad. 7.
Anna Wojciechowska, kierownik referatu oświaty przedstawiła projekt uchwały w sprawie
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2019/2020.
Ustawa - Prawo oświatowe zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały,
średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki
paliwa
w gminie. Ceny paliwa w Gminie Pyzdry na dzień 16 grudnia 2019 r. wynosiły:
benzyna - 4,97 zł za litr, olej napędowy – 5,04 zł za litr, gaz LPG – 2,29 zł za litr.
Ustawa reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży| i uczniów do
szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze
składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego
pojazdu.
W gminie Pyzdry jest jeden przypadek zwrotu rodzicom kosztów dowozu dziecka do
placówki oświatowej.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski, Stanisław Janiak, Elżbieta Kłossowska, Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa, Robert Nowak, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski, Zdzisław Przybyła, Henryk Pyrzyk, Elżbieta Ratajczyk, Barbara Sulkowska
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na
rok szkolny 2019/2020 został zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).

Ad. 8.
Grażyna Juszczak, sekretarz poinformowała, że weszły zmiany w ustawie o drogach
publicznych. Minister Cyfryzacji wystąpił z pismem o zmianę stawki za zajęcie pasa
drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych w zakresie
infrastruktury telekomunikacyjnej (światłowodów).
Ustawowa stawka za 1 dzień ustalona została w wysokości 0,20 zł netto. W gminie Pyzdry
stawka ta wynosi obecnie 3,00 zł.
Zatem w dotychczas obowiązującej uchwale dodaje się w § 2 pkt 4
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„ za 1 m 2 zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej – 0,20 zł”,
i usuwa się ust. 2:
- § 2 ust. 2. „Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej
niż 24 godziny”.
Zmieniono zapis w § 4 pkt 2 „ na drogowym obiekcie inżynierskim – 64,00 zł.
Dodaje się w § 4 ust. 1 pkt 4) „ za 1 m 2 zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł”,
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że Rada Miejska podejmując w 2017 r. uchwałę
o opłatach za zajęcia pasa drogowego obniżyła wtedy z 8 zł do 3 zł opłatę za
umieszczenie w pasie drogowym wszelkich urządzeń teletechnicznych, teleinformatycznych,
związanych z budową sieci, przyłączy światłowodowych.
Teraz jeszcze bardziej wspierana jest budowa światłowodów w Polsce i ustawowo określono
dużo niższe opłaty.
INEA złożyła wniosek do kolejnego naboru do programu operacyjnego Polska Cyfrowa, w
którym min. ujęta jest gmina Pyzdry (tereny nie ujęte w poprzednim wniosku). Zatem jest
nadzieja, że z czasem w całej gminy będzie światłowód.
Ponadto dodał, że trwa budowa gazociągu. Na koniec stycznia planowany jest odbiór
techniczny.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski, Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska, Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa, Robert Nowak, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski, Zdzisław Przybyła, Henryk Pyrzyk, Elżbieta Ratajczyk, Barbara Sulkowska
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Pyzdry
został zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).

Ad. 9.
Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marcin Budziszewski, Stanisław Janiak, Elżbieta Kłossowska, Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa, Robert Nowak, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław
Podlewski, Zdzisław Przybyła, Henryk Pyrzyk, Elżbieta Ratajczyk, Barbara Sulkowska
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
został zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).
Ad. 10.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że są analizowane różne wydatki gminy pod
kątem, czy są niezbędne min. kwestie przynależności gminy do różnych organizacji,
stowarzyszeń, bo trzeba opłacać składki.
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Największą składkę gmina płaci do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych, a mało korzysta. Dlatego poddał pod rozwagę wystąpienie gminy z
WOKiSS podejmując w tym temacie uchwałę.
Gmina należy też do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które prowadzi centrum
obsługi inwestora, gdzie można swoje tereny reklamować. Składka członkowska jest dużo
niższa.
Poinformował, że w styczniu 2020 r. musi zostać podjęta decyzja o opłatach za odbiór
odpadów. Odbył się przetarg na odbiór odpadów. Do przetargu przystąpiła tylko firma
z Lulkowa.
Wzrost cen odpadów przyjęty przez Urbis sp. z o.o. (prowadzony przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie) z dniem 1 stycznia 2020 roku jest bardzo wysoki.
Przy takim stanie rzeczy opłata musi ulec podwyższeniu. Wiele gmin ustaliło już wyższą
stawkę ( 20 zł - 33 zł).
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim
za udział w posiedzeniu i o godz. 1210 zamknęła dziewiąte posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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