Rada Miejska w Pyzdrach
Komisja Budżetowo – Finansowa

Protokół nr 16
Obrady rozpoczęto 18 grudnia 2020 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11.40 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków:
1. Stanisław Janiak
2. Monika Łakoma
3. Piotr Pilarski
4. Mieczysław Podlewski
5. Henryk Pyrzyk
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 2021-2025.
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 na kontynuację programu
YOUNGSTER 1.800 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Zwiększone zostaną wydatki w szkołach o kwotę 51.541 zł.
W ramach przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów zwiększa się
środki na:
- bieżące utrzymanie dróg – 50.000,- ubezpieczenie mienia komunalnego – 10.000,- rezerwę ogólną – 66.399,1

- dotacja na klub dziecięcy – 600 zł
- wydatki związane z odbiorem odpadów – 95.000,- utrzymanie PSZOK-u – 5.000,- działalność komunalną – 20.000,- bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych: wiatraka i domu podcieniowego – 10.000,- utrzymanie świetlic wiejskich – 10.000,-.
W ramach przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów zmniejsza się
środki na:
- bieżące utrzymanie 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,-.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zaoszczędzone środki wynikają w
większości z obecnej sytuacji – pandemii.
W szkołach wiele zadań dodatkowych nie było realizowanych.
Subwencja oświatowa została zwiększona z uwagi na wprowadzenie 500+ dla nauczycieli na
zakup sprzętu do pracy zdalnej.
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
wiązały się dodatkowe wydatki na wynajęcie kruszarki i transport.
Dodał, że udało się pozyskać z frezowania drogi w Ratajach i przy ul. Niepodległości w
Pyzdrach. Trochę dokupiono. Tym materiałem utwardzono drogę w m. Białobrzeg w
kierunku Chatki Ornitologa.
Piotr Pilarski, radny proponował, aby w przyszłości utwardzać te drogi destruktem, które są
poza obszarem chronionym.
Przewodniczący posiedzenia Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2020
rok.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i
Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.
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.
Rok 2021 jest zgodny z projektem uchwały budżetowej.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię, ale zwróciła uwagę na to, że
zastosowano wyłączenia z długu publicznego jeżeli chodzi o inwestycje realizowane w
oparciu o środki unijne, a w uzasadnieniu brak adnotacji, że umowy są już podpisane.
Dlatego do objaśnień wieloletniej prognozy finansowej inwestycje zostaną dopisane.
W wykazie przedsięwzięć wykazane są wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie zgodnej
z kwotą zapisaną w projekcie budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa porównała te wydatki
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do roku 2020 i zapytała dlaczego na 2021rok zaplanowano wyższą kwotę? A to dlatego, że
teraz wydatki związane z gospodarką odpadami będą wyższe.
W roku 2024 pomyłkowo zamiast kwoty 1,5 mln wpisano 1, 4 mln. To też zostanie
poprawione. To są poprawki do projektu 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 wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały wraz z
przedstawionymi zmianami.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk
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. Deficyt planowany jest w kwocie 2.316.740,40 zł i zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Według oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazane z uchwale budżetowej źródła
sfinansowania deficytu są prawie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.
Regionalna Izb Obrachunkowa zwróciła uwagę, że w załączniku inwestycyjnym - zakup
monitoringu, zakup kostki brukowej, lampy solarnej, wyposażenia placu zabaw sklasyfikowano w rozdziale 6060 a powinno być w paragrafie 6050, bo zakup będzie się
łączył z montażem i taka poprawka zostanie zapisana w budżecie.
Ponadto zostanie wprowadzona korekta uchwały budżetowej w związku z możliwością
pozyskania dofinansowania na publiczny transport zbiorowy. Zostaną zaplanowane środki na
ten cel. Zmniejszone 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.
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. Należy zakładać, że kwota deficytu będzie niższa, bo
dopiero będą ogłaszane przetargi na wyłonienie wykonawcy i dopiero po przetargach będą
znane kwoty inwestycji.
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 są zasadne, czy
jest faktycznie duże zainteresowanie korzystaniem z przewozów publicznych. 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 realizować będzie miejscowy przedsiębiorca. Ten rok pozwoli na
sprawdzenie, czy faktycznie te dodatkowe kursy są potrzebne i ile mieszkańców gminy z nich
skorzysta.
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Piotr Pilarski, radny stwierdził, że z połączenia liniowego Pyzdry – Wrąbczynkowskie
Holendry więcej osób korzystałoby, gdyby docelowo można było dojechać do Zagórowa.
Henryk Pyrzyk radny przypomniał, że kilka lat temu zorganizowano dodatkowy kurs do
Rudy Komorskiej. Po miesiącu okazało się, że skorzystała tylko jedna osoba. Podobnie
będzie teraz, bo rzadko kto nie ma samochodu prywatnego, z którego korzysta.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że raczej chętnych do korzystania z tych
dodatkowych połączeń nie będzie, tak jak z dotychczas istniejących. Największymi
użytkownikami transportu publicznego zbiorowego jest młodzież uczęszczająca do szkół
ponadpodstawowych. Ale za kilkanaście lat dojdzie do tego, że większość ludzi będzie
korzystała z transportu publicznego ze względu dbałość państwa o czyste powietrze, by
wyeliminować emisję spalin.
Piotr Pilarski, radny powiedział, że na drodze prowadzącej do Smolińca należałoby poprawić
pobocze, bo nawierzchnia drogi była naprawiana, a na poboczu miejscami leży gruz. Droga ta
jest wąska i trudno się jest na niej minąć. Po stronie gminy Zagórów poszerzono pobocze
destruktem.
Stanisław Janiak, radny powiedział, że ten kto naprawiał nawierzchnię drogi, ten powinien
uporządkować pobocze.
Mieczysław Podlewski, radny powiedział, że w okolicy II przystanku na Kruszynach
pobocze przy drodze powiatowej jest bardzo wysokie.
Ponadto przypomniał o przywrócenie ograniczenia nośności i prędkości na moście w Rudzie
Komorskiej
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że po opadach śniegu w pobliżu w/w miejsca
kilka samochodów było wyciąganych z pobocza. Droga ta nie jest zbyt szeroka, pobocze
nieutwardzone i nietrudno wypaść z drogi. Najlepiej byłoby utwardzić pobocze destruktem.
Powiat Wrzesiński zna ten problem, ale nie wiadomo, co w tym temacie zrobi.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały wraz z
poprawkami.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

Ad. 4.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że firma Urbis odbierająca odpady w Lulkowie
ustaliła duży wzrost opłat np. :
- opakowania ze szkła z 62,64 zł /tonę na 194,40 zł/tonę, różnica wynosi 131,76 zł,
- opakowania z tworzyw sztucznych z 162,00 zł na 475,20 zł /tonę, różnica wynosi 313,20 zł.
Opłaty dla gmin są bardzo wysokie, bo firma w Lulkowie wie, że gminy mają narzucone
normy recyklingu i będą zbierać tych odpadów jak najwięcej.
Przyjmując, że gmina w 2021r. przyjmie przybliżoną ilość odpadów jak w roku 2020 tj.
ponad 2000 ton, to podwyżki wywołają skutek finansowy w wysokości prawie 200 000 zł.
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Z uwagi na to, że udało się pozyskać najtańszy transport odpadów komunalnych w powiecie
(185 zł/t) do zrównoważenia wydatków na gospodarkę odpadami trzeba przeznaczyć kwotę
135.000 zł bez kosztów administracyjnych. W związku z powyższym jest propozycja, aby
dotychczas obowiązującą opłatę podnieść 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.
Na wysokość opłaty ma też wpływ ilość wytwarzanych odpadów. Gmina Pyzdry i
Kołaczkowo najmniej wytwarzają odpadów, bo ok. 300 kg/ mieszkańca, natomiast w gminie
Nekla – 430 kg/mieszkańca.
Opłaty w sąsiednich gminach za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Kołaczkowo – 21
zł, Miłosław – 25 zł, Nekla – 30 zł, Września - 22 zł, ale przed podwyżką.
Piotr Pilarski, radny przypomniał, że przy ostatnim ustalaniu opłaty za odpady zakładano, że
na terenie wiejskim nie będzie odpadów bio, gdy zostanie wprowadzona zniżka z tytułu
posiadania kompostownika. Ponadto dodał, że zdarzają się przypadku nieodebrania odpadów
od pojedynczych zabudowań szczególnie w miejscowościach o rozległej zabudowie np.
Dolnych Grądach.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że fakt nieodebrania odpadów od mieszkańca
należy zgłaszać w danym dniu, jak najszybciej. Urząd ma możliwość sprawdzenia trasy
przejazdu każdego samochodu firmy Iglespol odbierającego odpady z terenu gminy Pyzdry.
Trzeba przyznać, że zabudowa w gminie Pyzdry, szczególnie na terenie zawarciańskim jest
specyficzna, rozległa, ale firma Iglespol z odbiorem odpadów i dotarciem do każdego
mieszkańca dobrze sobie radzi. Nie każda firma jest zainteresowana odbiorem odpadów przy
takiej zabudowie.
Jeśli chodzi o bioodpady, to opłata ustalona w Lulkowie wynosi w 2020 r. 62,64 zł/t i nie jest
to duża opłata. Bardzo wysoka opłata jest za odpady komunalne zmieszane 518,40 zł/ t.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w całej gminie bioodpady odbierane są od
1962 osób. Należy dodać, że odpadów pomimo deklaracji o posiadanie kompostowników jest
więcej niż było.
Zdarzają się przypadki, że mieszkańcy zgłaszają fakt nieodebrania odpadów, ale ostatecznie
okazuje się, że pojemnik z odpadami został wystawiony później niż powinien, po
przejechaniu samochodu odbierającego odpady tą trasą.
Henryk Pyrzyk, radny wniósł zastrzeżenie do pracowników odbierających odpady, że
pojemniki z odpadami z posesji przy ścieżce rowerowej są ustawiane przy posesji, a po ich
opróżnieniu są pozostawiane przy samej drodze, a powinni postawić w miejscu, z którego
zabrali.
Stanisław Janiak, radny zaproponował wzrost opłaty z 20 zł na 22 zł od osoby, a zniżkę za
kompostowanie odpadów bio na posesji pozostawić na dotychczasowym poziomie, czyli 2 zł.
Tą propozycję poparł radny Pilarski i radna Łakoma.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że odpady bio nie stanowią takiego problemy
żeby uprawniały do wprowadzenia 2 zł podwyżki za odpady zmieszane.
Bioodpadów jest więcej, bo teraz te odpady są odbierane bezpośrednio z posesji, poprzednio
trzeba było je dostarczyć do wyznaczonego punktu. Dodał, że firma odbierająca odpady
dysponuje wykazem, kto zadeklarował posiadanie kompostownika i do tych osób nie jedzie
po odbiór bioodpadów.
Jest zgłębiany temat, żeby gmina otrzymała zgodę na przetwarzanie bioodpadów i wtedy
byłyby one odbierane od ludzi i składowane na terenie gminy – miejscu spełniającym
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określone wymogi. Jest sugestia, aby bioodpady wysypywać na stare wysypiska ( w gminie
Pyzdry – Walga), co przyspiesza proces gnilny.
Zobrazował, że tona odebranych odpadów zmieszanych, w których w okresie zimowym jest
najwięcej, bo jest popiół kosztuje 800 zł, a cena zakupu węgla niewiele więcej. Do jakiego
absurdu dochodzi.
Wspomniał, że opłaty za wodę i ścieki w gminie Pyzdry nie są wysokie. W sąsiednich
gminach są wyższe.
Urządzenia wodociągowe czy kanalizacyjne są modernizowane. Koszty realizacji tych
inwestycji powinny być wkalkulowane w stawkę opłaty za wodę czy ścieki. Tego typu
zadania powinien wykonywać zakład, a nie gmina planując środki w budżecie gminy. Ale z
tego powodu nie jest podnoszona opłata za wodę czy ścieki.
Należałoby w tej kadencji przejść na liczniki satelitarne, by wyeliminować chodzenie po
posesjach w celu sprawdzania stanu liczników. Koszt takiego zadania też powinien zostać
wkalkulowany w opłatę.
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: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (2)
Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski
Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że 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. Granice takiego terenu muszą być naniesione na mapie.
Na 1 km sieci musi być 120 użytkowników przyłączy.
W gminie Pyzdry aglomeracja obejmuje: Pyzdry Tarnowa, Dłusk. W przyszłości, jak
kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w Pietrzykowie to będzie trzeba rozważyć czy tych
terenów też nie wciągnąć do aglomeracji. Na razie Rataje i Pietrzyków są poza aglomeracją.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

Ad. 6.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na terenie zawarciańskim za mostem,
skręcając na Rudę Komorską po prawej stronie są tereny gminne o pow. ok. 60 ha. Tereny
najbardziej osuszone można by zagospodarować w inny sposób niż rolniczy. Aby do tego
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przystąpić trzeba zmienić przeznaczenie tego terenu w planie zagospodarowania
przestrzennego.
Teren ten znajduje się w obszarze chronionym i nie wiadomo jak do tego tematu podejdą
niektóre instytucje. Chodzi o przeznaczenie tych terenów jako usługowo – rekreacyjne.
Wody Polskie rozpoczęły prace modernizacyjne wału przeciwpowodziowego. Gdyby te prace
postępowały to jest nadzieja na lepszą ochronę omawianych gruntów przed zalewaniem
wodą.
Plan niczego nie blokuje. Nadal będzie można użytkować jak dotychczas, ale otwiera
możliwość zagospodarowania tego terenu w inny sposób niż rolniczy i zaproponować go
inwestorom.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

Ad. 7.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że 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: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

Ad. 8.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że dotychczasowa strategia została opracowana
w 2015 roku na okres 5 lat.
W związku ze zmiana przepisów najpierw należy określić szczegółowy trybu i harmonogram
prac nad opracowaniem Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk
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Ad. 9.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Gmina i Miasto Pyzdry złożyła wniosek o
dofinansowanie gminnych przewozów ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
Wsparcie otrzyma. W związku z tym musi zostać zawarta umowa z przewoźnikiem, na co zgodę
musi najpierw wydać Rada. Przewoźnik, to miejscowy przedsiębiorca, który będzie obsługiwał
dwie linie komunikacyjne relacji Pyzdry – Górne Grądy – Pyzdry i Pyzdry – Zapowiednia –
Pyzdry.
Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

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: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk

Ad. 11.
Stanisław Janiak, radny zwrócił się do burmistrza o interwencję w sprawie przystanku przy
drodze powiatowej Zapowiednia, który został przestawiony w związku z budowa drogi.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że tego przystanku już nie da się ponownie
ustawić. Zostanie zabrany.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął szesnaste posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Anna Lepel
Członkowie Komisji:
1) Stanisław Janiak

...........................................

2) Piotr Pilarski

...........................................

3) Mieczysław Podlewski

...........................................

4) Monika Łakoma

..........................................

5) Henryk Pyrzyk

..........................................
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