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Protokół nr 3/2021 

ze  wspólnego, wyjazdowego 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. 

Posiedzenie rozpoczęto 7 czerwca 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 17:00 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków. 

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  

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:  

Przemysław Dębski, burmistrz,  

Wioletta Topór- Mench, sekretarz  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady  

 

Tematyka posiedzenia: 

Objazd terenu gminy - inwestycje zrealizowane oraz omówienie projektu Strategii rozwoju 

Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2025.   

 

Podczas objazdu zapoznano się z aktualnym stanem infrastruktury na terenie gminy Pyzdry. 

Następnie po przeanalizowaniu wyników diagnozy i objazdu uzgodniono treść misji i wizji 

gminy na lata 2021-2025 oraz wyznaczono cele strategiczne i operacyjne. Do celów 

strategicznych zaproponowano kierunki działań i wyznaczono największe inwestycje do 

realizacji. Większość zadań wynikała z wcześniej odbytego objazdu.  

Zaproponowano by w Strategii ująć poniższe kierunki i zadania. 

 

komunikacja Rozbudowa drogi gminnej w m. Królewiny (obręb Zapowiednia) 

Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk 

Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia  

Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna  
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Przebudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy  

Przebudowa drogi gminnej w m. Baraniec 

Przebudowa drogi gminnej w m. Białobrzeg 

Przebudowa drogi gminnej w m. Łupice 

Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Lisewo 

 

ochrona 

środowiska 

Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni w m. Wrąbczynek  

Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Pyzdrach  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na 

odcinku Rataje–Pietrzyków– Pietrzyków-Kolonia oraz wyposażenie stacji 

uzdatniania wody i przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków-

Kolonia 

Budowa zbiorczych/siedliskowych kanalizacji na terenie wiejskim 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego wraz z 

wymianą źródła ciepła 

II etap gazyfikacji gminy Pyzdry 

Zwiększenie retencji na cieku Flisa w Pyzdrach 

 

kultura, 

turystyka, 

zabytki 

Przebudowa centrum Pyzdr  

Roboty konserwacyjno-budowalne w budynku domu podcieniowego w 

Pyzdrach przy ul. Rynek 

Modernizacja dworu w Ratajach z XIX w. 

Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wrąbczynku  

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej 

Edukacyjno-rozrywkowy Park Bociana  

Rozbudowa infrastruktury szlaków rowerowych 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Pyzdrach od ul. Nadrzecznej  

w kierunku wiatraka holenderskiego  

 

bezpieczeństwo Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy 

jakość życia Budowa internetu szerokopasmowego 

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych 

Termomodernizacja budynku szkoły w Pyzdrach 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała  wszystkim 

za udział w posiedzeniu i 
 
zamknęła wspólne, wyjazdowe posiedzenie Komisji. 

        Przewodnicząca posiedzenia  

      Justyna Sosnowska  


