Protokół nr 10
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania,
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
Obrady rozpoczęto 3 marca 2020 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:00 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Elżbieta Kłossowska
2. Robert Nowak
3. Ilona Nowicka
4. Elżbieta Ratajczyk
5. Barbara Sulkowska
Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2020-2022”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
i Miasta Pyzdry na rok 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
terminu i miejsca składania deklaracji
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul.
Kaliskiej 39 w miejscowości Pyzdry.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
9. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
10. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2020-2022.
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Program zawiera kierunki polityki prorodzinnej państwa, którego głównym celem jest wspieranie
rodzin przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów
opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych
instytucji zajmujących się rodziną.
Ważną rolę w realizacji programu odgrywa asystent rodziny, ale także komisja alkoholowa,
szkoły.
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, czy w ramach tego programu Ośrodek będzie wydawał
paczki żywnościowe, o których ukazała się informacja?
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała,
że paczki, to jest pomoc żywnościowa, którą ośrodek otrzymał z banku żywności z Poznania.
Elżbieta Kłossowska, radna wspomniała, że owego czasu gmina zaprzestała wydawania paczek
żywnościowych mieszkańcom.
Antonina Balicka, skarbnik wyjaśniła, że jest mowa o dwóch innych programach. Kiedyś
gmina wpłacała do Banku Żywności 5.000 zł i poprzez Fundację Rozwoju Gminy
otrzymywała żywność dla mieszkańców.
Teraz Ośrodek otrzymał żywność bez żadnych wpłat, którą rozda mieszkańcom
potrzebującym.
Ilona Nowicka, radna zapytała o osoby bezdomne.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała,
że obecnie z gminy Pyzdry jest dwóch bezdomnych (nie mających meldunku), którzy
przebywają w Zielińcu. Przyczyny bezdomności są różne. Zdarzają się przypadki, że
dochodzi do rozpadu małżeństwa i jeden z małżonków nie ma gdzie mieszkać, albo
miał majątek, który sprzedał, a teraz nie ma gdzie mieszkać i staje się bezdomnym.
Gmina musi mieć zapewnione miejsce w ośrodku dla bezdomnych oraz miejsca ogrzewalne,
nawet gdyby z w/w miejsc nikt nie korzystał, ale za to musi ponosić odpłatność.

Przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2020-2022”.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.
Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w wysokości 31.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pyzdry w 2020r.
Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów na kwotę
54.000 zł.
Zwiększa się wydatki na wybudowanie wiaty przy wiatraku holenderskim w Pyzdrach – 30
tyś zł, miejsce rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Lisewie – 14 tyś zł, budowa miejsca
rekreacji w Dolnych Grądach – 10 tyś zł.
Na budowę miejsc rekreacji gmina wystąpi o dofinansowanie.
Zmniejszenia się wydatki na zadania bieżące świetlic wiejskich – 4.000 zł, dotację na zabytki
– 30 tyś zł, dotacja dla organizacji pozarządowych (realizacja projektów) 1.500 zł, i w
rozdziale 90004 paragraf 1100 – 18.500 zł.
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Dodała, że przy uchwalaniu budżetu burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania
pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
W roku 2020 będzie zaciągana druga transza pożyczki w Wojewódzkim Funduszu na budowę
kanalizacji sanitarnej w Ratajach oraz na uzupełnienie środków własnych na budowę drogi
w m. Tłoczyzna. Zatem zostanie dodany w uchwale budżetowej punkt b) „zaciągania
pożyczek i kredytów na rynku krajowym do wysokości 1.919.298,23 zł”.
Ponadto przedstawiła dodatkowe zmiany, które wynikły po sporządzeniu projektu uchwały.
Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach wzięła udział w projekcie organizowanym przez
Narodowy Bank Polski pt. złoty polski na sto lat”. Szkoła otrzymała nagrodę w wysokości
9.884,80 zł i uczniowie z tej Szkoły pojadą na wycieczkę do w/w banku do Warszawy i będą
mieli zorganizowane zajęcia pozalekcyjne.
Powyższa kwota zostanie zapisana po stronie dochodów i wydatków gminy.
Grażyna Juszczak, sekretarz dodała, że gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na wiatę
przy wiatraku holenderskim do Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Sportu i Turystyki
oraz w ramach odnowi wsi na miejsca rekreacji w Lisewie (altanę) i Dolnych Grądach
(siłownie zewnętrzną). Na te dwa zadania zostały zaplanowane środki z budżetu gminy
i z funduszu sołeckiego sołectw.
Zadania w sołectwach będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania.
Robert Nowak, radna powiedział, że w Pyzdrach jest zewnętrzna siłownia i dużego
zainteresowania nie ma. Siłownie sprawdzają się jak są zlokalizowane przy ciągach pieszo –
turystycznych. Zapytał, czy w Dolnych Grądach z siłowni mieszkańcy będą korzystać?
Większe zainteresowanie miałby zapewne plac zabaw dla dzieci.
Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że obecnie siłownie zewnętrzne są kwestią mody, a nie
faktycznego ich wykorzystania.
Przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad. 3.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że podjęta na ostatniej sesji uchwała
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi została w całości uchylona przez wojewodę.
Przy częstotliwości odbioru odpadów mieszanych i bioodpadów należało rozdzielić
częstotliwość odbioru osobno dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i osobno
wielolokalowych.
Ponadto poinformował, że od najbliższego przetargu odbiór plastiku będzie raz w miesiącu
przez cały rok.
Elżbieta Kłossowska, radna zapyta, czy w zakresie odbiorców odpadów Burmistrz poczyni
jakieś oszczędności?
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Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że udało się zainteresować przetargiem w
sprawie odbioru odpadów w gminie Pyzdrach inną formę, która już działa od dłuższego czasu
i jest zainteresowanie wśród miejscowych przedsiębiorców.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad. 4.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że uchwała dotycząca wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych została w części uchylona przez
Regionalna Izbę Obrachunkową.
W związku z powyższym przygotowano nowy wzór deklaracji, w którym nie ma już
informacji o sposobie segregowania, jest natomiast informacja o posiadaniu kompostownika i
inny sposób ustalenia wysokości opłaty za odpady. Zmianie uległo pouczenie deklaracji.
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy nie warto byłoby w punkcie f deklaracji wpisać, że
ustalenie wysokości opłaty za odpady dotyczy odpadów segregowanych?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że nowe deklaracje będą składali tylko ci
mieszkańcy, którzy będą mieli kompostownik.
W informacji, jaka została wysłana do mieszkańców było zapisane, że odbierane są tylko
odpady segregowane. W związku z powyższym nic by nie zmieniał w zapisie deklaracji.
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, czy jeżeli ktoś ma więcej niż jedna nieruchomość, to
musi zgłosić odrębne deklaracje dla każdej?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że dotyczy to nieruchomości zamieszkałych.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że projekt uchwały w sprawie najmu lokalu
położonego przy ul. Kaliskiej 39 w miejscowości Pyzdry jest rozpatrywany po raz drugi.
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, co było powodem wycofania na ostatniej sesji z porządku
obrad tej uchwały ?
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Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że wnioskodawca nie potrafił dokładnie tego
określić. Możliwe, że chodziło o dezinformację, bo materiały radni otrzymali w formie
elektronicznej.
Można odnieść wrażenie, że podstawowym zarzutem wycofania uchwały mogło być
podejrzenie o próbie ominięcia trybu przetargowego przy wynajmie lokalu.
Zarówno projekt uchwały omawiany na poprzednich posiedzenia komisji jak i przekazany na
poprzednią sesję jest taki sam jak na dzisiejsze posiedzenie, czyli wynajem w drodze
przetargu.
Jeżeli gmina chce sprzedać czy wynająć mienie gminne w drodze bezprzetargowej, to
wskazuje to w uchwale i podaje konkretny przepis prawny.
W przypadku omawianego lokalu trybu bezprzetargowego nie można zastosować.
Jest dopiero złożony wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania, gdzie został
pozytywnie przyjęty i przesłany do rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego.
Dopiero gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony będą widoki, że osoba zainteresowana
wynajęciem, gdy wygra przetarg, zainwestuje otrzymane środki w gminny budynek.
Aby uruchomić w budynku przy Kaliskiej usługi rehabilitacyjne, to trzeba na adaptacje lokalu
przeznaczyć duże środki. Kosztorys inwestorski wynosi ok. 120 tyś zł.
Są dwie możliwości, albo gmina sama wyremontuje budynek i zacznie szukać chętnego do
świadczenia tych usług, albo poszukanie osoby, która dostosuje budynek do potrzeb
świadczonych przez siebie usług.
Urząd Marszałkowski rozpatrując wniosek o dofinansowanie będzie się domagał dokumentu,
że dana osoba jest najemcą lokalu na określony czasu, czyli trwania projektu. Stąd
przedstawiany jest projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu na okres 8 lat.
Po zatwierdzeniu uchwały będzie ogłoszony przetarg, w zapisie którego będzie wskazany
konkretny cel przeznaczenia lokalu.
Elżbieta Kłosowska, radna zapytała, czy te usługi będą płatne, czy też będą obejmowały
usługi w ramach NFZ? Szkoda, że osoby zainteresowanej na posiedzeniu komisji nie ma, bo
może sama zadeklarowałaby się do działań w zakresie świadczenia usług w ramach NFZ.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że najpierw będą usługi odpłatne. Zapewne jak
będzie ogłoszony konkurs przez NFZ, to takie działania będą podejmowane.
Dodał, że dopiero w tym roku wpłynęły dwa wnioski od przedsiębiorców z gminy Pyzdry
o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania. Dotychczas wielu przedsiębiorców spoza
gminy Pyzdry otrzymywało dofinansowanie na różnego rodzaju działalność. Tylko z gminy
Pyzdry nie było chętnych.
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, czy nie można było na sesję zaprosić osoby
zainteresowanej wynajmem lokalu w kontekście świadczenia usług w ramach NFZ?
Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że nie wiadomo, kto wygra przetarg.
Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że nie każdemu opłaca się podpisywać kontrakt z NFZ,
bo jest dużo formalności, a mały zysk.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że gminie Pyzdry udało się, że miejscowy
stomatolog zgodził się świadczyć usługi stomatologiczne w szkołach w ramach NFZ. Wiele
gmin nie miało takiego szczęścia. Nie ma zainteresowania wśród stomatologów tym zakresem
świadczeń.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały w sprawie najmu lokalu
położonego przy ul. Kaliskiej 39 w miejscowości Pyzdry.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
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Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad 6.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na poprzedniej sesji była podjęta uchwała
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 288/12 o pow. 0,16 ha położonej we
Wrąbczynkowskich Holendrach, a teraz jest przedstawiony projekt uchwały w sprawie
zastosowania bonifikaty przy wykupie tej nieruchomości.
Budynek jest w złym stanie, były trudności w uzyskaniu przeglądu budynku przez
budowlańców.
Na dzień dzisiejszy jest możliwość wyremontowania budynku, ale to by dużo kosztowało.
Można by też zaproponować osobie zamieszkałej w budynku inny lokal, na co na pewno się
nie zgodzi.
Osoba w nim mieszkająca nie jest sama wstanie kupić tej nieruchomości. Wykupem jest
zainteresowana jej córka, ale po zastosowaniu bonifikaty. Dlatego proponuje się bonifikatę
w wysokości 90%.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty
przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego na rzecz najemcy.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad 7.
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że gmina posiada jeszcze lokalne w blokach
w Pyzdrach. Pozostały dwa mieszkania i suterena. Prowadzone są działania, aby wyzbyć się
ich całkowicie.
Jeden z najemców złożył wniosek o wykup lokalu nr 20 o pow. 68,60 m 2.
Po podjęciu uchwały lokal zostanie wyceniony.
Przy sprzedaży dotychczasowych lokali w blokach była ustalona 90% bonifikata.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa
odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem
w gruncie.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad. 8.
Radni poruszyli temat biegających psów na terenie Gminy i Miasta. Występuje także problem
ze sprzątaniem po psach przez ich właścicieli podczas wyjścia na spacer.
Obecnie można zauważyć modę na posiadanie psa. Może dojść do tego, że ludzi spacerujący
z psami będzie więcej niż z dziećmi.
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Następnie omówiono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Na realizację programu w 2020 roku zaplanowano 30.080 zł, w tym
na utrzymanie zwierząt w schronisku – 18.880 zł.
Po czym przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały w sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad. 9.
1. Opracowano plan pracy Komisji na 2020 rok.
Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych oraz stanowisk komisji w zakresie jej
kompetencji.
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał będących przedmiotem
działalności komisji.
3. Dokonanie analizy kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych na
terenie gminy.
4. Przygotowanie placówek kultury i sportu do organizacji wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
5. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi funkcjonowania placówek oświatowych
w nowym roku szkolnym.
6. Organizacja spotkań z dyrektorami placówek oświatowych, pomocy społecznej,
zdrowia, muzeum, biblioteki zgodnie z ich potrzebami. Analiza budżetów szkół i
pozostałych instytucji będących przedmiotem działalności komisji.

Ad. 10.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym
wpłynęły pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu i o prawidłowości planowanej kwoty długu, o możliwości
spłaty pożyczki i kredytu na drogę w m. Tłoczyzna.
Wszczęte zostało postepowania przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie uchwały
XIII/106/2020 RM z 23.01.2020 dot. częstotliwości odbioru odpadów, a następnie
rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia tej uchwały w całości.
Wszczęte zostało postepowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w sprawie
uchwały XIII/108/2020 RM z 23.01.2020 dotyczącej wzoru deklaracji, po czym stwierdzenie
nieważności załącznika w części do w/w uchwały.
Wojewoda Wielkopolski poinformował o zarządzeniu kontroli w M-G Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pyzdrach.
Ilona Nowicka, radna zgłosiła, że w drodze powiatowej do Lisewo pojawiło się dużo dziur.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że Powiat Wrzesiński łata dziury w nawierzchni
dróg powiatowych na terenie gminy Pyzdry.
Elżbieta Kłossowska, radna przypomniała o potrzebie nowej nawierzchni drogi przy ul.
Szkolnej.
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Barbara Sulkowska, radna ponowiła wniosek o wyrównanie nawierzchni drogi gdzie jest
przejście dla pieszych przy zbiegu ul. Kilińskiego z 11 Listopada i na ul. Wrzesińskiej jest
duże zaniżenie w chodniku.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zarządca drogi wojewódzkiej planuje w br.
wykonać chodnik przy ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach na odcinku od ul. Polnej do ul.
Kilińskiego, a może nawet do sygnalizacji świetlnej.
Elżbieta Ratajczyk, radna zasygnalizowała, że u zbiegu ulic Polnej z Wrzesińską brakuje
wykończenia.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że tam konieczny jest szerszy wyjazd. Dlatego
po wykonaniu nowego chodnika należałoby wylać asfalt na poszerzenie wyjazdu z ul. Polnej
na Wrzesińską
Robert Nowak, radny poinformował, że mieszkańcy ul. Matejki oczekują nowego chodnika.
Zapytał, czy mieszkańcy wzdłuż swoich posesji mogą ułożyć nowy chodnik?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy mogą ułożyć nowy chodnik, ale
po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Urzędem.
Robert Nowak, radny dodał, że mieszkańcy ul. Głowackiego też oczekują na remont
nawierzchni drogi.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w br. zaplanowana jest przebudowa chodnika
w Pyzdrach przy ul. Targowej.
Delegacja z Gminy Pyzdry w osobach: Burmistrz, Przewodnicząca Rady i Sekretarz
przedstawili sprawozdanie z wizyty we Francji w gminie Mer, której celem było podpisanie
porozumienia współpracy między gminami.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała
wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 1500 zamknęła dziesiąte posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
1) Elżbieta Kłossowska
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2) Ilona Nowicka
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3) Robert Nowak
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4) Elżbieta Ratajczyk
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5) Barbara Sulkowska
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