Protokół nr 1/2020
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowa, Komisji ds. Samorządu,
Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia,
Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
które odbyło się w dniu 15 stycznia 2020.
Obrady rozpoczęto 15 stycznia 2020 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:10 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 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
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały
ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek
5 w miejscowości Pyzdry
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul.
Nadrzecznej 5 w miejscowości Pyzdry
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul.
Kaliskiej 39 w miejscowości Pyzdry
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
oznaczonej numerem geodezyjnym 288/12 położonej w obrębie geodezyjnym
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Wrąbczynkowskie Holendry.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia
„Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu
10. Sprawy bieżące.
Ad. 1. – 2.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że odbył się przetarg na odbiór odpadów
w 2020r. w Lulkowie Do przetargu przystąpiła jedna firma, a kwoty z przetargu są dużo
wyższe od obowiązujących w 2019 roku.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wzrost opłaty za odbiór odpadów przyjęty przez Spółkę Urbis
(prowadzony przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie) wynosi:
- odpady zmieszane 480 zł/tonę (w 2019 r. 315 zł, czyli wzrost o ponad 52%),
- opakowania z tworzyw sztucznych 150 zł/tonę, (w 2019 r. 29 zł , wzrost o ponad 517 %),
- opakowania ze szkła 58 zł / tonę ( w 2019 r. 29 zł, wzrost o 100 %),
- odpady biodegradowalne 58 zł / tonę ( w 2019 r. 29 zł, wzrost o 100 %).
Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
W/w wzrosty opłat wskazują na to, że obowiązująca opłata za odpady w gminie Pyzdry (13 zł
od osoby) będzie musiała ulec podwyższeniu. Budżetu gminy nie stać na tak duże dopłaty do
gospodarki odpadami, jedynie kosztem rezygnacji z realizacji jakiejś zaplanowanej
inwestycji, a tego zapewne nikt nie chce.
Z wysokością opłat, jakie zaproponował Zakład Zagospodarowani Odpadów w Lulkowie nie
zgadzają się gminy z powiatu wrzesińskiego. Trwają rozmowy by w/w Zakład w Lulkowie
zgłosić do Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, bo ustalenie tak wysokich opłat jest
nadużywaniem pozycji monopolistycznych.
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, kto ma nad zakładem kontrolę?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jest to spółka miasta Gniezna.
Przypomniał, że po poprzednich podwyżkach gminy wystąpiły do Urzędu Ochrony
Konsumenta i Konkurencji, który przyznał, że kalkulacje nie są rzetelne, ale nie wyciągnął
względem Spółki Orbis żadnych konsekwencji.
Obecny wzrost cen energii, płacy minimalnej nie są podstawą do tego, aby wprowadzać taki
duży wzrost opłaty za odpady.
Gminy wystąpią do Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, ale rozpatrzenie tematu
będzie długo trwało, a napływające na bieżąco faktury gminy będą musiały zapłacić.
W związku z tym podwyżka opłaty za odbiór odpadów w gminie Pyzdry tak jak w innych
gmina jest konieczna.
Regionalna Izba Obrachunkowa będzie bardzo dokładnie analizowała uchwały i kalkulacje o
opłacie za odpady.
Barbara Sulkowska, radna zapytała, czy inne firmy też tak wysoko podniosły opłaty za obiór
odpadów?
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że w Polsce miejsca gdzie odbierają odpady
można podzielić na dwie kategorie:
- takie jak w Lulkowie, które zajmują się segregacją i dalej sprzedażą bądź utylizacją,
- spalarnie, która jest np. w Koninie.
Zakłady, gdzie są spalarnie odpady gminne odbierane są w niższej cenie, bo spalarnie mają
swoje przychody, spalając śmieci produkują ciepło, które sprzedają. Takie zakłady mają inny
bilans finansowy niż zakład zajmujący się tylko segregacją.
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Gmina Zagórów może ustalić niższą opłatę niż gmina Pyzdry, ponieważ dostarcza odpady do
zakładu w Koninie, który ma spalarnię i opłaty są niższe od opłat w Lulkowie, dokąd
dowożone są odpady z gminy Pyzdry.
Z Zakładem odbioru odpadów w Koninie były prowadzone niejednokrotnie rozmowy, ale
raczej nadziei na dostarczanie z gminy Pyzdry odpadów do Konina nie ma.
Każdy taki zakład otrzymał pozwolenia z Urzędu Marszałkowskiego na przyjmowanie i
przetwarzanie odpadów, na określoną ilość odpadów. Te ilości będą stawały się
niewystarczające.
Elżbieta Klossowska, radna zapytała, ile gmina obecnie dopłaca z budżetu do gospodarki
odpadami?
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego poinformował, że na koniec grudnia 2019 r.
zaległości w opłacie za odpady wynoszą 73 tyś zł. Gmina z budżetu dopłaca ok. 40 tyś zł.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że gmina egzekwuje zaległości na drodze
administracyjno – skarbowej, ale cały czas musi odbierać odpady od wszystkich
mieszkańców, także dłużników.
Elżbieta Ratajczyk, radna poruszyła temat częstotliwości odbioru plastiku w okresie jesienno
– zimowym. Raz na dwa miesiące, to za mało.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w uchwale określa się minimum, natomiast
faktyczną częstotliwość określa się w przetargu.
Z dotychczas ogłaszanych przetargów na odbiór odpadów wynika, że gmina może uzyskać
korzystny wynik z przetargu, gdy do niego przystąpi więcej niż jeden oferent. To bardziej
wpływa na wynik finansowy niż zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów.
Elżbieta Klossowska, radna przypomniała, że przy ostatniej podwyżce Burmistrz proponował
stawkę 14 zł od osoby, jednak ostatecznie ustalono 13 zł. Zapytała, na ile ta złotówka
wpłynęła na zadłużenie, jaka to byłaby kwota?
Mirosław Balicki pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedział, że ok. 60 tyś zł.
Przemysław Dębski, burmistrz wyjaśnił, że zadłużenie, to kwota powstała w wyniku
niewpłacania przez niektórych mieszkańców opłaty za odbiór odpadów.
Dopłata z budżetu gminy do gospodarki odpadami, to różnica między kosztami ponoszonymi
przez gminę za odbiór odpadów a wpływami od mieszkańców.
W roku 2019 dopłata z budżetu gminy wyniosła 40 tyś zł. To doby wynik. Gdyby nie było
tych drastycznych wzrostów opłat w Lulkowie, to tematu podwyżek opłaty za odbiór
odpadów w gminie Pyzdry by nie było. Ale w zaistniałej sytuacji podwyżki opłaty są
konieczne.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że czym będzie wyższa opłata za odbiór odpadów, to tym
większa będzie pokusa, by kombinować, uchylać się od opłaty.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w powiecie wrzesińskim trzy gminy podjęły
w grudniu 2019 r. już uchwały w sprawie opłaty za odbiór odpadów tj. Nekla, Miłosław i
Września.
W sprawie dwóch uchwał Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postepowanie w sprawie
ich uchylenia. Gmina Miłosław nie wprowadziła ulgi z tytułu wykonania i korzystania z
kompostownika. Ustawa daje czas do wprowadzenia tej ulgi do końca września 2020 r.
RIO jednak stoi na stanowisku, że ta ulga powinna być zastosowana przy pierwszej uchwale
w sprawie opłaty.
Natomiast Gmina Nekla zastosowała ulgę za kompostownik, ale licząc ulgę nie od osoby, ale
od gospodarstwa.
Gmina Września zastosowała ulgę w wysokości 1 zł od osoby.
Monika Łakoma, radna zapytała, kto będzie sprawdzał kompostowniki?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina.

3

Dodał, że trudno przewidzieć ile osób skorzysta z tej ulgi za kompostownik, jaka z tego tytułu
będzie kwota.
Dla gminy korzystnym rozwiązaniem byłoby całkowite zaprzestanie odbierania odpadów bio.
Wtedy gmina nie ponosiłaby kosztów za odpady bio.
W obecnym stanie rzeczy wystarczy, że w każdej miejscowości np. 1, 2 osoby zadeklarują
wystawianie odpadów bio, to samochody i tak po te odpady pojadą dotychczasową trasą i
gmina poniesie koszty transportu.
Kolejna kwestia, to osoby które zadeklarują korzystanie z kompostownika nadal mogą te
odpady wystawiać do odbioru. Zatem firma odbierająca odpady musi otrzymać z Urzędu
wykaz osób, które zadeklarowały kompostownik, by od nich nie odbierać.
Kompostownik musi się znajdować na działce, na której znajduje się dom mieszkalny.
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego przedstawił projekt 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.
Elżbieta Ratajczyk, radna zaproponowała, aby w stosunku do odpadów wielogabarytowych
zmienić zapis, że odbiór dwa razy w roku w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
wykreślając z nieruchomości.
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedział, że dokonuje się odbioru
odpadów wielogabarytowych z nieruchomości po uprzednim zebraniu kilku zgłoszeń. Wtedy
dopiero wysyłany jest samochód w teren.
Monika Łakoma, radna zaproponowała, aby w sprawie odbioru odpadów wielogabarytowych
z nieruchomości ustalić konkretny termin.
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 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 został zaopiniowany pozytywnie („za” –
14).
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty.
Następnie przedstawił kalkulację opłaty za odpady komunalne na 2020 rok, z której wynika
kwota 20,10 zł od osoby. Zatem proponuje się opłatę w wysokości 20 zł od osoby.
Przedstawił także kalkulacje w sprawie wyliczenia opłaty za kompostowanie odpadów bio
w kompostownikach przez mieszkańców. Wyliczono kwotę 1,17 zł. Proponuje się opłatę w
wysokości 1,00 zł od osoby.
Kompostownik nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej.
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Elżbieta Kłossowska, radna stwierdziła, że gmina od kilku lat odbiera odpady od
mieszkańców. Od samego początku były zaległości. Zapytała w jakim procencie udało się
wyegzekwować zaległości z pierwszego roku odbierania odpadów?
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedział, że udało się w ok. 7%. Ale są
ta mieszkańcy, od których należności za odbiór odpadów nie da się wyegzekwować.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że poza działaniami standardowymi, czyli wysyłaniem
upomnień, wysyłaniem do urzędu skarbowego, gdzie następuje proces windykacji mniej lub
bardziej skuteczny, to są uruchamiane inne działania mające na celu ściągnięcie opłaty, które
są często skuteczne. Jest dobra współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Szkoda, że nie ma możliwości odrobienia należności pracami na rzecz gminy. Przypomniał,
że zarządzeniem została wprowadzona możliwość odrobku należności na rzecz gminy, ale nie
mogą to być należności wynikające z ordynacji podatkowej. Można odrobić zaległości za
wodę, czynsz.
Elżbieta Kłossowska, radna zaproponowała wprowadzenie podwyżki opłaty za odpady o 5 zł
na okres pół roku. W trakcie tego okresu można dokonać rozeznania i jak zajdzie taka
potrzeba, to wtedy zastanowić się nad wprowadzeniem kolejnej podwyżki.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że podwyżkę należy wprowadzić już teraz w
zaproponowanej wysokości. Może uda się, że ta podwyżka będzie wystarczająca i nie będzie
konieczności podchodzenia do tematu ponownie.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (8)
Marcin Budziszewski, Monika Łakoma, Robert Nowak, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak,
Piotr Pilarski, Zdzisław Przybyła , Barbara Sulkowska
PRZECIW (4)
Elżbieta Kłossowska, Andrzej Łyskawa, Mieczysław Podlewski, Henryk Pyrzyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Stanisław Janiak, Elżbieta Ratajczyk
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty został zaopiniowany pozytywnie
(„za” – 8, „przeciw” – 4, „wstrzymało się” - 2).
Ad. 3.
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego przedstawił projekt uchwały w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
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 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca
składania deklaracji został zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).

Ad. 4.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie przygotowania
projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
Na terenie gminy coraz częściej można zobaczyć betonowe, wysokie płoty. Nie jest to
estetyczne. Dlatego proponuje się ustalić zasady i warunki dotyczące gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
Szczególnie powinno to dotyczyć ogrodzeń graniczących z drogami publicznymi.
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 przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń” został zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).
Ad. 5.
Grażyna Juszczak, sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie najmu lokalu o pow. 11
m 2 położonego w Pyzdrach przy ul. Rynek 5 w budynku przychodni na piętrze.
Przez ostatnie trzy lata lokal był wynajęty (gabinet masażu).
Przedłużenie wynajmu lokalu na okres 5 lat jest możliwe poprzez podjęcie uchwały przez
Radę Miejską.
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 najmu lokalu położonego w Pyzdrach przy ul. Rynek 5 został
zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).
Ad. 6.
Grażyna Juszczak, sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie najmu lokalu
położonego przy ul. Nadrzecznej w Pyzdrach o powierzchni 127 m2 (lokal gastronomiczny).
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Z uwagi na to, że użytkownik lokalu poniósł duże nakłady związane z adaptacją pomieszczeń,
wystąpił z wnioskiem o dalszy wynajem na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.
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 najmu lokalu położonego w Pyzdrach przy ul. Nadrzecznej 5
został zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).
Ad. 7.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił projektu uchwały w sprawie najmu lokalu o pow.
113 m2 położonego przy ul. Kaliskiej 39 w miejscowości Pyzdry.
Dotyczy to parteru budynku, w którym była harcówka, a na piętrze wcześniej mieściła się
szkoła zawodowa.
Z uwagi na to, że szkoły już nie ma harcówka została przeniesiona na piętro, a na parterze
planuje się uruchomić gabinet rehabilitacyjny.
Wspólnie z p. Beatą Wieczorek złożyliśmy projekt do Lokalnej Grupy Działania o pieniądze
na remont i dostosowanie tego lokalu. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez LGD,
następnie będzie rozpatrywany w Urzędzie Marszałkowskim.
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, kto będzie prowadził ten gabinet?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że p. Beata Wieczorek - siostra Pani
Przewodniczącej Rady.
Barbara Sulkowska, radna zapytała, czy usługi rehabilitacyjne w ramach NFZ też będą
prowadzone?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na początku usługi za odpłatnością, a jak się
uda pozyskać kontrakt z NFZ to tak.
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała o czas trwania wynajmu, dlaczego na 8 lat?
Grażyna Juszczak, sekretarz wyjaśniła, że z uwagi na trwałość projektu wynajem musi trwać
osiem lat.
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała czy był jakiś konkurs, zapytanie do ludzi, czy osoba
zainteresowana sama wystąpiła z tą inicjatywą?
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że osoba zainteresowana wystąpiła z taką
inicjatywą. Przypomniał, że poszukiwania w zakresie uruchomienia gabinetu
rehabilitacyjnego były prowadzone.
Dodał, że na dostosowanie parteru budynku do potrzeb jakie są stawiane potrzeba ponad 100
tyś zł przeznaczyć na przygotowanie lokalu. Możliwe, że w br. udałoby się wykonać remont,
a w przyszłym gabinet zacząłby funkcjonować jako gabinet prywatny. A prowadzone byłyby
starania o podpisanie kontraktu z NFZ.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Andrzej Łyskawa , Robert
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Nowak, Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Zdzisław
Przybyła , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Barbara Sulkowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kłossowska
Projekt uchwały w sprawie najmu lokalu położonego w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej 39
został zaopiniowany pozytywnie („za” – 13, „wstrzymał się” - 1).
Ad. 8.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 288/12 o pow. 0,16 ha
położonej we Wrąbczynkowskie Holendry.
Najemca mieszka w tym budynku od dawna, a budynek wymaga remontu.
Dlatego jest propozycja sprzedaży tej nieruchomości córce najemcy z zastosowaniem
bonifikaty.
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 sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem
geodezyjnym 288/12 o pow. 0,16 ha położonej we Wrąbczynkowskie Holendry został
zaopiniowany pozytywnie („za” – 14).
Ad. 9.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze
Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.
Dokonywana jest analiza wydatków bieżących. Sprawdzono, że przynależność gminy Pyzdry
do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych daje stosunkowo
najmniejszą korzyść, a składkę trzeba płacić najwyższą. Kiedy WOKiSS był pomocą dla
gmin, służył pomocą prawną. Dzisiaj inaczej funkcjonuje.
Następnie przystąpiono do przegłosowania projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej
Łyskawa , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Mieczysław Podlewski , Zdzisław Przybyła ,
Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Barbara Sulkowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Robert Nowak , Piotr Pilarski
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu został zaopiniowany pozytywnie („za”
– 12, „wstrzymało się” -2).
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Ad. 10.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady przypomniała, że:
- sesja odbędzie się 23 stycznia 2020 r,
- wyjazd na szkolenie z zakresu ochrony środowiska jest 18.01.2020 r. o godz. 12 z Rynku
w Pyzdrach.
Krzysztof Paszak, radny zapytał, kiedy będą łatane dziury w nawierzchni dróg?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jest dopiero styczeń. Należy z tym poczekać
przynajmniej do końca lutego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim
za udział w posiedzeniu i o godz. 1710 zamknęła pierwsze wspólne posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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