Rada Miejska w Pyzdrach
Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego

Protokół nr 13
Obrady rozpoczęto 17 grudnia 2020 o godz. 9:00, a zakończono o godz. 11:40 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
1. Marcin Budziszewski
2. Andrzej Łyskawa
3. Krzysztof Paszak
4. Zofia Sikorska-Rogowska
Zaproponowany porządek obrad posiedzenia Komisji przyjęto:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Pyzdry na 2020 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2021.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Pyzdry.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 20212025.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
i Miasto Pyzdry, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy
z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.
11. Zapytania i wolne wnioski.
Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Gminy i Miasta
Pyzdry na 2020 rok.
Została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 13.741 zł oraz zwiększone środki na
kontynuację programu YOUNGSTER 1.800 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej.
W związku z tym zwiększone zostaną wydatki w szkołach podstawowych o 36.000 zł na
realizacje programu 500+ dla nauczycieli na zakup min. komputerów dla nauczycieli
pracujących zdalnie i na wynagrodzenia - 15.541 zł.
Przeniesienia między działami, rozdziałami i grupami paragrafów dokonuje się na kwotę
266.999 zł.
Zwiększa się środki na: bieżące utrzymanie dróg 50.000, ubezpieczenie mienia komunalnego
10.000, rezerwę ogólną 66.399, dotację na klub dziecięcy 600 zł, wydatki związane z
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gospodarka odpadami 95.000, utrzymanie PSZOK-u 5.000, pozostałą działalność z zakresu
gospodarki komunalnej 20.000.
- bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych: wiatraka i domu podcieniowego – 10.000,- utrzymanie świetlic wiejskich – 10.000,-.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał jakie wydatki mieszczą się w pozostałej działalność z
zakresu gospodarki komunalnej?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że min. utrzymanie stawów, oświetlenie
świąteczne, prace porządkowe w Pyzdrach,
W ramach przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów zmniejsza się
środki na: bieżące wydatki urzędu 50.000, wynagrodzenia w urzędzie 40.000, wynagrodzenia
bezosobowe w szkołach podstawowych 36.000, wynagrodzenia nauczycieli 100.999,
świetlice szkolne (wynagrodzenia) 10.000, bieżące utrzymanie obiektów sportowych 30.000.
Dodała, że w tym roku są problemy z wydatkowaniem środków funduszu sołeckiego. Sołtysi
nie przynoszą faktur. Trzeba dzwonić i przypominać o rozliczeniu się z przyznanych
środków finansowych.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że w temacie prawidłowego rozliczania środków
funduszu sołeckiego musi odbyć się spotkanie z sołtysami. Wysokość funduszu na 2020 rok
to ok. 300 000 zł. Nie może być tak, żeby na koniec listopada ponad 100 000 zł nie było
jeszcze rozliczone, bo nie ma faktur. Zasadność wydatkowania pieniędzy też jest ważna.
Sołtysi winni ukierunkować mieszkańców na jakie cele można przeznaczyć te pieniądze, a na
co nie. Nie jest dobrym wyborem przeznaczanie pieniędzy np. na paczki świąteczne dla
dzieci, siłownie zewnętrzne.
Przeznaczenie wydatkowania środków można zmienić w ciągu roku, ale trzeba zachować
ustawowe reguły. Trzeba pamiętać, że fundusz sołecki, to część budżetu gminy, który trzeba
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Można odnieść wrażenie, że wydatkowanie środków przez sołectwa staje się dla nich
problemem.
Dla zobrazowania w 2020 r. za kwotę ponad 400 000 zł wybudowano drogę.
Przypomniał, że owego czasu były odnawiane rowy melioracyjne. Może warto byłoby
sprawdzić ich stan, a w razie potrzeby zaplanować środki na ten cel.
Antonina Balicka, skarbnik dodała, że wszystkie dokumenty trzeba skserować i wysłać do
wojewody by móc otrzymać refundację wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w
wysokości 30%, ale nie wszystkie faktury kwalifikują się.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że z uwagi na zebranie dużych ilości gruzu,
kamieni proces ich kruszenia w 2020r. odbył się dwa razy – na wiosnę i jesienią. Dzięki temu
udało się utwardzić drogi gminne, ale z tym wiążą się dodatkowe wydatki na wynajęcie
kruszarki i transport. Udało się utwardzić gruzem drogę we Wrąbczynkowskich Holendrach
przed byłą zlewnią mleka w prawo, w Lisewie przy tzw. domu nauczyciela.
Wspólnie z sołectwem Białobrzeg, które swoje pieniądze funduszu sołeckiego z dwóch lat
przeznaczyło na drogę, udało się utwardzić destruktem drogę w m. Białobrzeg w kierunku
Chatki Ornitologa. Jeszcze pozostał odcinek tej drogi do utwardzenia i będzie to realizowane.
Destrukt udało się pozyskać z frezowania drogi w Ratajach i przy ul. Niepodległości w
Pyzdrach. Trochę trzeba było dokupić.
Dodał, że jeszcze jest wiele dróg do utwardzenia. Gdyby udało się pozyskać dofinansowanie
na drogę w Dłuska, to trylinka będzie zdejmowana – dobrej jakości do dalszego
wykorzystania a niedobra będzie skruszona.
W trakcie dyskusji poruszono temat braku dbałości o drogi oraz umożliwienia rolnikom
bezpłatnego odbioru folii z gospodarstw rolnych.
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Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.
Rok 2021 w prognozie jest zgodny z projektem uchwały budżetowej.
Prognoza jest opracowana do roku 2030, ponieważ do tego czasu gmina ma zobowiązania z
tytułu spłaty kredytów i pożyczek, których ostatni termin spłaty przypada na rok 2030.
W przedsięwzięciach powinna być budowa wodociągu w Pietrzykowie z uwagi na to, że
zadanie jest kontynuowane przez rok 2020 i 2021. Na to uwagę zwróciła Regionalna Izba
Obrachunkowa opiniując projekt wieloletniej prognozy finansowej.
Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu wieloletniej
prognozy finansowej.
W wykazie przedsięwzięć wykazane są wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie zgodnej
z kwotą zapisaną w projekcie budżetu, ale Regionalna Izba Obrachunkowa porównując to do
ubiegłorocznej wieloletniej prognozy finansowej zapytała dlaczego na 2021rok zaplanowano
wyższą kwotę? A to dlatego, że teraz wydatki związane z gospodarką odpadami będą wyższe.
W roku 2024 wpisano pomyłkowo w rubryce inwestycje i zakupy inwestycyjne zamiast
kwoty 1.574.317,50 zł mln wpisano 1, 274.317,50 zł. To też zostanie poprawione.
Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na to, że stosujemy wyłączenia z długu
publicznego jeżeli chodzi o inwestycje realizowane w oparciu o środki unijne, a w
uzasadnieniu nie napisano, że umowy są już podpisane.
O te wyjaśnienia zostaną uzupełnione objaśnienia wieloletniej prognozy finansowej.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że na etapie projektowania budżetu nie było
wiadomo, czy koszty na odpadach wzrosną, czy nie, bo przetarg był ogłoszony po
opracowaniu projektu budżetu.
Andrzej Łyskawa, radny zauważył, że jeszcze nie było takich podwyżek za odbiór odpadów
w Lulkowie jak ostatnio.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że Prezydent Gniezna zapewnił mieszkańców, że
wzrostu opłaty za odpady komunalnej dla mieszkańców Gniezna nie będzie.
A wiadomo, że stawki opłat za przyjęcie odpadów w Lulkowie na rok 2021 bardzo wzrosły.
Dlatego jest niemożliwe, aby gminy nie musiały też podnieść opłaty obowiązujące na swoim
terenie i podnoszą je. A w Gnieźnie podwyżki opłaty nie będzie.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał o ile mają wzrosnąć opłaty za odpady?
Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki na
gospodarkę odpadami zostały zwiększone. Jednakże Regionalna Izba Obrachunkowa
porównując to do wydatków ubiegłorocznych zapytała dlaczego na 2021rok zaplanowano
wyższą kwotę? A to dlatego, że teraz wydatki związane z gospodarką odpadami będą wyższe.
Wydatki na gospodarkę odpadami na 2021 rok będą takie, jakie są zapisane w projekcie
budżetu. Czy będą wystarczające, to się dopiero okaże.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że opłaty w Lulkowie za odbiór odpadów ostatnio
bardzo wzrosły np.: opakowania ze szkło - opłata w 2020 r. – 62,64 zł /tonę, a na 2021 r.
194,40 zł/t, opakowania z tworzyw sztucznych – opłata w 2020 r. – 162,00 zł, a na 2021 r. –
475,20 zł /t.
Opłaty dla gmin są bardzo wysokie. Sytuacja dla gmin jest trudna. Gminy mają narzucone
normy recyklingu i będą zbierać tych odpadów jak najwięcej.
Dobrze byłoby, gdyby zostały uruchomione możliwości pozyskiwania wsparcia na
gospodarkę odpadami, to wtedy mogłyby powstać nowe, mniejsze wysypiska śmieci, a
przynajmniej spalanie. To pozwoliłoby na rozbicie istniejącego monopolu.
Andrzej Łyskawa, powiedział, że jest propozycja, aby większy udział w odzysku odpadów
miał ich producent.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że powinno być tak, że za śmieci w pierwszej
kolejności powinien być odpowiedzialny producent. Powinien płacić podatek odpadowy –
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opłata na rzecz środowiska, a z tych pieniędzy można by łagodzić koszty utylizacji tych
odpadów.
Andrzej Łyskawa, powiedział, że jeżeli opłata za odbiór odpadów będzie wzrastała, to
mieszkańcy nie będą ich płacić.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że ustawa o odpadach zobowiązuje gminę do
odbierania odpadów od każdego mieszkańca i w każdej ilości. Natomiast kwestia zbierania
opłat stanowi odrębną kwestię. Takie rozwiązanie jest problemem dla gminy. Niektóre
instytucje jeśli nie mają płatności, to dalej nie świadczą usługi. A gmina musi od każdego
odbierać odpady, by nie zalegały w różnych niepożądanych miejscach.
Dodał, że ostatnio stawki podatków, czy opłaty za wodę i ścieki nie są podnoszone, ale
chociażby koszty związane z odbiorem ścieków czy dostarczaniem wody są coraz wyższe.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały wraz z
przedstawionymi poprawkami.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska

Ad. 3.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021.
Zarówno dochody jak i wydatki budżetu na 2021 rok zostały już omówione z radnymi na
spotkaniu online.
Jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i o możliwości
sfinansowania deficytu. Budżet gminy będzie realizowany w oparciu o deficyt, który jest
planowany w kwocie 2.316.740,40 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Możliwe, że będzie mniejszy, co może okazać się po
przetargach na zadania inwestycyjne, które dopiero będą się odbywać.
Następnie odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę, że w załączniku inwestycyjnym - zakup
monitoringu w m. Tarnowa, zakup kostki brukowej na chodnik do Górnych Grądów, lampy
solarnej w Lisewie, zakup wyposażenia placu zabaw w Ciemierowie - sklasyfikowano w
rozdziale 6060 a powinno być w paragrafie 6050 i taka poprawka zostanie zapisana w
budżecie.
Ponadto Burmistrz wnosi o dokonanie korekty projektu uchwały budżetowej w związku z
możliwością pozyskania dofinansowania na publiczny transport zbiorowy. Zostaną
zaplanowane środki na ten cel. Zmniejszone zostaną wydatki bieżące na drogi publiczne,
gminne o 14.000 zł, a do załącznika nr 2 do projektu budżetu w wydatkach zostanie
wprowadzony nowy rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy – 14.000 zł.
Powyższe zmiany zostaną zapisane w budżecie gminy na 2021 rok.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że deficyt jest krótkoterminowy, który wynika
z tego, że będą realizowane dwa projekty w oparciu o środki unijne. Środki te w przyszłym
roku fizycznie nie wpłyną do budżetu gminy, a dopiero w 2022 roku, ale faktury za te zadania
muszą zostać zapłacone w 2021 roku.
Gmina złożyła wniosek do rządowego programu na przywracanie linii autobusowych.
Obecnie dofinansowanie wynosi 3 zł do 1 kilometra. Jest to okazja, aby sprawdzić, czy
wnioski zgłaszane przez mieszkańców gminy o dodatkowe kursy autobusowe z wiosek do
4

Pyzdr są zasadne. Wniosek o dofinansowanie został złożony na dwie trasy: Pyzdry – Lisewo i
Pyzdry – Wrąbczynkowskie Holendry. Wysokość dofinansowania to prawie 130.000 zł na
rok 2021, a 10% pokrywa gmina. Przewozy te od 4 stycznia 2021 roku będzie realizował
miejscowy przedsiębiorca. Godziny są skoordynowane z godzinami odjazdu autobusu
liniowego z Pyzdr do Wrześni. Ten rok pozwoli na sprawdzenie, czy faktycznie te dodatkowe
kursy są potrzebne i ile mieszkańców gminy z nich skorzysta.
Andrzej Łyskawa, radny poruszył temat słabej łączności autobusowej z Pyzdr do Słupcy.
Zapytał, bo w projekcie budżetu zaplanowana jest kwota 50.000 zł na zagospodarowanie
świetlicy w Lisewie. To jest duża przesada. Przypomniał, że na remont świetlicy w Ratajach
przeznaczono tylko 3.000 zł. Zaproponował tę kwotę na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Wspomniał, ile swojej pracy włożył w remont tej świetlicy w Ratajach.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że Lisewo jest największą wioską w gminie
Pyzdry i trudno pominąć mieszkańców tej miejscowości w budżecie gminy. Przy
opracowywaniu projektu budżetu brane jest pod uwagę to, aby w każdej stronie gminy było
jakieś zadanie realizowane. Czasami są to większe inwestycje, a czasami mniejsze zadania.
W uzgodnieniu z radną z terenu Lisewa taka inwestycja została uzgodniona i przyjęta do
projektu budżetu.
W sołectwie Rataje w mijającym roku była realizowana największa inwestycja w gminie –
budowa kanalizacji sanitarnej, za kredyt, który gmina będzie jeszcze 10 lat spłacać.
Dodał, że sołtys nie jest od tego, żeby sam wykonywał prace na rzecz sołectwa np. przy
remoncie świetlicy, ale żeby dopilnować wielu spraw. Przy remoncie świetlicy w Lisewie
mieszkańcy też mieli swój udział.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały wraz z
przedstawionymi poprawkami.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska

Ad. 4.

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że po przygotowaniu informacji na
temat kosztów za odbiór odpadów i wpływów od mieszkańców wynika, że
podwyżka opłaty jest konieczna. Wynika to z podwyżki opłat za
zagospodarowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci w Lulkowie:
- opakowania z papierem i tektury
- opakowania ze szkło
- opakowania z tworzyw sztucznych

2020 r.
62,64 zł/t
62,64 zł /t
162,00 zł/t

2021 r.
różnica
324,00 zł/t
261,36 zł/t
194,40 zł/t
131,76 zł/t
475,20 zł/t
313,20 zł/t

- zmieszane odpady opakowaniowe
- odpady zmieszane

162,00 zł/t
518,40 zł/t

475,20 zł/t
615,60 zł/t

313,20 zł/t
97,20 zł/t
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Przy założeniu, że w 2021 roku zebranych zostanie 2029 ton odpadów po uwzględnieniu
stawek obowiązujących w Lulkowie na 2021r. skutek finansowy wyniesie 196.706 zł.
Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że w odpadach zmieszanych dużą ilość stanowi popiół,
którego nie można byłoby inaczej zagospodarować.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że punkt przyjmujący popiół za Koninem nie
jest zainteresowany gminą Pyzdry, a ponadto jest zbyt daleko, bo ok. 60 km.
Natomiast odpady z gmin z Powiatu Wrzesińskiego są dowożone do Barda, a koszty
transportu odpadów z Barda do Lulkowa są dzielone na wszystkie gminy Powiatu
Wrzesińskiego i Gnieźnieńskiego.
Dodał, że gminy mają narzucone normy recyklingu i będą musiały zbierać odpadów
segregowanych jak najwięcej.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że z symulacji dochodów i wydatków
związanych z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych w
2021 roku wynika, że:
- planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według
złożonych deklaracji wyniosą – 1.315.898,- zł,
- planowane wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów –
1.451.174,60 zł,
- brakująca kwota do zrównoważenia wydatków związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi – 135.276,60 zł.
W związku z powyższym trzeba zbilansować brakującą kwotę poprzez podniesienie
dotychczas obowiązującej opłaty o 1 zł, czyli z 20 zł na 21 zł, a zniżkę za kompostowanie
obniżyć o 1 zł, czyli z 2 zł do 1 zł. W ten sposób uda się zbilansować brakującą kwotę przy
założeniu, że mieszkańcy zadeklarowani dokonywaliby płatności opłaty.
Przypomniała, że koszty za odpady ma ponosić mieszkaniec, a nie gmina.
Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że niektórzy mieszkańcy mogą zadeklarować
gromadzenie bioodpadów na swojej posesji, ale skoro samochód i tak pojedzie po bioodpady
od innych, to on może te bioodpady wystawiać do zabrania.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że nie uda się doprowadzić do sytuacji, żeby
samochód po bioodpady nie jeździł, bo zawsze znajdzie się na każdej wiosce kilku
mieszkańców, którzy nie zadeklarują posiadanie kompostownika. Dodał, że bioodpady nie
stanowią tak dużego kosztu dla gminy, bo opłata w Lulkowie nie jest w porównaniu z innymi
odpadami tak wysoka. Dodał, że po wprowadzeniu kompostowników ilość odbieranych
bioodpadów w porównaniu z latami poprzednimi jest nawet większa.
W obecnej sytuacji jak nie zostanie zmniejszona ulga za kompostownik, to opłata za odpady
musi wynieść 22 zł od osoby.
W 2021 roku gmina Pyzdry będzie jeszcze w stosunkowo dobrej sytuacji, bo udało się
pozyskać najtańszy transport odpadów komunalnych w powiecie (185 zł/t) i do
zrównoważenia wydatków na gospodarkę odpadami pozostaje kwota 135.000 zł. W tej
sytuacji wystarczy podnieść opłatę o 1 zł, czyli wzrost opłaty jest stosunkowo niewielki.
Gdyby na rok 2021 opłata w Lulkowie za odpady tak drastycznie nie wzrosła, to można by
było się pokusić o to, że pieniędzy z wpłat po pokryciu kosztów jeszcze w 2021 roku
pozostanie. A w takiej sytuacji trzeba by było pomyśleć o jakimś zadaniu związanym z
zagospodarowaniem odpadów. Z analizy opłaty w innych gminach Powiatu Wrzesińskiego
wynika, że opłaty są dużo wyższe niż propozycja opłaty w Pyzdrach (21,22,25 i 30 zł).
Analizując temat gospodarki odpadami w gminie Pyzdry na rok 2022 będzie trzeba wziąć pod
uwagę szczególnie kwestie transportu odpadów (odbiór od mieszkańców i dowóz do Barda) –
zadbanie o konkurencję przy wynajęciu transportu czy zorganizowanie własnego.
Zofia Sikorska-Rogowska, radna poinformowała, że gmina Zagórów we własnym zakresie
odbiera odpady od mieszkańców.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy gmina na swoim terenie nie mogłaby zbudować
kompostowni?
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Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że temat taki jest w trakcie rozeznania, by
gmina wystąpiła o decyzję uprawniającą ją do przetwarzania bioodpadów we własnym
zakresie i wtedy byłyby one odbierane od ludzi i składowane na terenie gminy – miejscu
spełniającym określone wymogi. Jest sugestia, aby bioodpady wysypywać na stare w
likwidacji wysypiska (w gminie Pyzdry – Walga), co przyspiesza proces gnilny.
Temat godny uwagi, ale pod warunkiem, że z budową kompostowni nie będą wiązały się
bardzo rygorystyczne i drogie wymogi.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, ilu mieszkańców nie płaci za odpady?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że na 30 listopada 2020r. zaległości w opłacie
wynoszą 130 000 zł.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty w wysokości 21 zł od osoby i zwolnienia z opłaty w wysokości 1
zł za kompostownik.
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Marcin Budziszewski , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Łyskawa

Ad. 5.
Mirosław Balicki, pracowni Urzędu Miejskiego powiedział, że obowiązujące przepisy
zobligowały gminy do podjęcie uchwały w sprawie aglomeracji. Wyznaczenie obszaru i
granic aglomeracji Pyzdry wynika z aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych. Tereny, w których ponad 2000 mieszkańców korzysta z kanalizacji sieciowej
sanitarnej muszą być ujęte w aglomeracji. W gminie Pyzdry jest 3530. Na 1 km sieci musi
być 120 użytkowników. Granice takiego terenu muszą być naniesione na mapie.
W gminie Pyzdry aglomeracja obejmuje: Pyzdry Tarnowa, Dłusk.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wody Polskie i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska

Ad. 6.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na terenie zawarciańskim za rzeka Wartą,
skręcając na Rudę Komorską po prawej stronie są tereny gminne, które będzie można
zagospodarować w inny sposób niż rolniczy, te najbardziej osuszone. Aby tego można było
dokonać należy zmienić przeznaczenie tego terenu w planie zagospodarowania
przestrzennego, a wcześniej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pyzdry. Teren ten znajduje się w obszarze chronionym i nie wiadomo
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jak do tego tematu podejdą niektóre instytucje. Chodzi o przeznaczenie tych terenów na
usługowo
–
rekreacyjne.
Wody Polskie rozpoczęły prace nad uszczelnianiem wału przeciwpowodziowego. Gdyby te
prace postępowały to jest nadzieja na lepszą ochronę omawianych gruntów przed zalewaniem
wodą.
Zmiana planu niczego nie blokuje. Nadal będzie można go użytkować jak dotychczas, ale
otwiera możliwość zagospodarowania tego terenu w inny sposób niż rolniczy i wykazania go
inwestorom.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska

Ad. 7.
Drodze zaliczonej do kategorii dróg gminnych Uchwałą Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 27 października 2020 r. oznaczonej numerem geodezyjnym 2241/1
położonej w Pyzdrach proponuje się nadać się nazwę „ Brzechwy”.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska

Ad. 8.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że dotychczasowa strategia została opracowana
w 2015 roku na okres 5 lat.
W związku ze zmianą przepisów najpierw należy określić szczegółowy trybu i harmonogram
prac nad opracowaniem Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025, a
dopiero później zatwierdzana strategia.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska

Ad. 9.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Gmina i Miasto Pyzdry złożyła wniosek o
dofinansowanie gminnych przewozów ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych i
otrzymanie wsparcia. W związku z tym musi zostać zawarta umowa z przewoźnikiem, na co
zgodę musi najpierw wydać Rada. Przewoźnik, to miejscowy przedsiębiorca, który będzie
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obsługiwał dwie linie komunikacyjne
Zapowiednia – Pyzdry.

relacji Pyzdry – Górne Grądy – Pyzdry i Pyzdry –

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska

Ad. 10.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że co pięć lat trzeba zaktualizować politykę
mieszkaniową gminnych lokali, czyli podjąć uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska

Ad. 11. Zapytania i wolne wnioski.
Krzysztof Paszak, radny zapytał, czy mieszkance ulicy Zwierzyniec można jakoś
podziękować za wykonywanie prac porządkowych na tej ulicy?
Przy tej drodze są drzewa, które utrudniają przejazd (jadąc z ul. Ogrodowej w prawo).
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że należy chwalić takie inicjatywy, ale
dziękowanie w jakiś wymierny sposób nie jest dobrym rozwiązaniem. W przyszłości każdy
kto coś wykona będzie oczekiwał wynagradzania.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął trzynaste posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Anna Lepel
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