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

Publicznego  

Protokół nr 16 

Obrady rozpoczęto 23 czerwca 2021 o godz. 9:00, a zakończono o godz. 11:00 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

1. Marcin Budziszewski  

2. Andrzej Łyskawa  

3. Krzysztof Paszak 

4. Zofia Sikorska-Rogowska  

W posiedzeniu uczestniczyła radna Monika Łakoma, członek Komisji Budżetowo – 

Finansowej.  

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2020. 

3. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach za 2020 rok.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum 

zaufania. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Pyzdr.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na rok 2021.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2020 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 

466/1  

o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie Lisewo. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 

w Pyzdrach. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2020 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie najmu lokalu położonego 

przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2021/2022.    
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12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania  

i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Pyzdry 

13. Sprawy bieżące.  

Ad. 1.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

poinformowała, że na poprzedniej sesji była podjęta uchwała w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego jednak organ nadzoru – wojewoda uchylił  uchwałę w całości.  

W załącznikach do uchwały wystąpiły nieprawidłowości np.  zapisano  dowód osobisty,  

a powinno być dokument tożsamości, nie może być adres siedziby ale nazwa zarządcy. 

Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w przygotowanym projekcie uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie przedstawionego 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. 2.- 3.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2020 i sprawozdanie 

z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach za 2020 rok. 
Ogółem plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach w 2020 

roku wynosił 13.055.105,73 zł, wykonany został w kwocie 12.858.139,42 zł, co stanowi 98,50%. 

W roku poprzednim budżet ośrodka wynosił ok. 11 mln zł.  
W roku 2020 ośrodek wydal ok. 50 ton żywności ponad 600 mieszkańcom gminy Pyzdry. W roku 

bieżącym wydano ok. 15 ton.   

Poinformowała, że program „dobry strat” będzie już od 2021 r. obsługiwał ZUS i wnioski można 

składać tylko elektronicznie. Też się już mówi o przejęciu przez ZUS wypłaty zasiłku 500+.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zaczynają powstawać sklepy spożywcze, w 

których jest towar z kończącym się okresem ważności, a który jest sprzedawany za niskie ceny.  

Możliwość zakupu towaru w tych sklepach mają osoby o niskich dochodach.  

Monika Łakoma, radna dodała, że właściciel sklepu sam musi odebrać z marketów towar  

i przywieź do swojego sklepu.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie przedstawionego 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  
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Do sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pyzdrach za 2020 rok radni nie wnieśli uwag.  

 

 

Ad. 4.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że radnym został przesłany raport o stanie 

gminy za 2020 r., z których zapewne radni się już zapoznali.  Dodał, że w raporcie została 

skorygowana informacja na temat poziomu odzysku odpadów. W 2020 r. norma dla gminy 

wynosiła 50%. Łączna waga wyselekcjonowanych odpadów (szkło, plastik i papier) musi 

stanowić minimum połowę oddawanych odpadów zmieszanych. Po ostatecznym złożeniu 

sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego okazało się, że ten procent wzrósł z 44 do 56.  

Duży wpływ na to miała możliwość uwzględnienia w sprawozdaniu odbioru folii rolniczych, 

której było prawie 70 ton.  Czy w kolejnych latach uda się tyle folii rolniczej zebrać, to się 

dopiero okaże. Na wiosnę 2021 r. była zorganizowana zbiórka i zebrano tylko 16 ton, a na 

jesień planowana jest druga zbiórka.   

W 2020 r. gmina Pyzdry osiągnęła wymagany wskaźnik i uchroniła się od płacenia kary.  

Rok miniony ze względu na pandemię był specyficzny. Była to sytuacja, która oddziaływała 

na bardzo wiele sfer życia w gminie, ale wydajność inwestycyjna gminy nie spadła.  

Reasumując zadania, które zostały wykonane w ubiegłym roku wykonano ich więcej niż 

zakładano w pierwotnym budżecie.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie przedstawionego 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. 5.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z rachunku  

zysków i strat, zestawienia zmian funduszu, z informacji  dodatkowej oraz bilansu.  Są to 

sprawozdania wynikające ze wszystkich całorocznych księgowań zdarzeń gospodarczych. 

Najważniejsze to sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu, gdzie jest zaprezentowane 

wykonanie dochodów i wydatków.      

Dochody w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 39.511.169,74 zł, natomiast wydatki  

w kwocie 38.655.585,07 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wypracowana została nadwyżka 

budżetowa w kwocie 855.584,67 zł mimo, że był planowany deficyt w kwocie 1.354.812,16 

zł. Na to wpłynął fakt, że w grudniu 2020 r. wpłynął 1 mln zł na dofinansowanie rewitalizacji 

Rynku w Pyzdrach,  a wydatki na ten cel zostaną poniesione dopiero w 2022 roku. 

Z zadań zrealizowanych w 2020 roku, te najbardziej kosztochłonne to: modernizacja nowej 

siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

na odcinku Dłusk – Rataje, przebudowa dróg gminnych w Pietrzykowie Kolonii, Tłoczyźnie  

i w Pyzdrach - ul. Zamkowa, Targowa. Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi 

Wrzesińskiemu na budowę nawierzchni drogi w Pyzdrach ul. Niepodległości 70.000 zł  

i drogę powiatową Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagorów 100.000 zł oraz zakup karetki 

30.000 zł i 20.000 zł na zakup samochodu dla Policji.   
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Porównując budżet na początku roku z budżetem na dzień 31 grudnia 2020 roku, widać, że 

udało się kilka inwestycji wykonać, które na początku roku nie były planowane.  

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jest 

pozytywna. Jest uwaga, że wydatki związane z gospodarką odpadami nie zostały dokładnie 

opisane.  

Pani skarbnik przypomniała, że w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu jest 

informacja na temat zagospodarowania odpadów komunalnych.   

 

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, ze budowa drogi w Pietrzykowie została 

wpisana do budżetu w trakcie roku, kiedy było wiadomo, że gmina otrzymała na to zadanie 

dofinansowanie.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok. 

 

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.  

Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że absolutorium związane jest ze sprawozdaniem 

finansowym i przeszedł do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr. 

 

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. 

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody gminy zwiększyły się  o kwotę 

637.231,84 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania:  

- od Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi w Zapowiedni w kwocie 

132.750,00 zł,  

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 415.081,84 na drogę w m. Dłusk,  

- z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę zaplecza sanitarnego Chatki Ornitologa  

w m. Białobrzeg w wysokości 54.000 zł,  

- z Województwa Wielkopolskiego na rewitalizację stawu przy ul. Szybskiej - 35.400 zł.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że po przygotowaniu projektu uchwały gmina 

otrzymała jeszcze dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi  

w Kolonii Janowskiej w kwocie 113.000 zł, na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy  

w Lisewie 25.000 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla OSP, ale te 

zmiany będą wprowadzane później do budżetu gminy. 

Na trzy drogi, które będą w bieżącym roku wykonywane gmina otrzymała dofinansowanie tj. 



5 

 

Dłusk, Królewiny i Kolonia Janowska. Finansowy udział gminy w realizacji tych zadań 

będzie niezbyt duży.  

 

Plan wydatków budżetowych planuje się zwiększyć o kwotę 917.231,84 zł: 

- na przebudowę dróg gminnych - 547.831,84 zł,  

- na przebudowę budynku przy ul. Kaliskiej i prace gospodarcze przy zagospodarowaniu 

placu przy budynkach gminnych przy ul. Nadrzecznej (likwidacja szopek a ustawienie 

garaży) – 65.000 zł,  

54.000 zł na przebudowę zaplecza sanitarnego przy Chatce Ornitologa w Białobrzegu,  

- 35.400 zł na rewitalizację stawu,  

- 105.000 zł na elewację nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji,   

- 110.000 zł  - na przebudowę strzelnicy na stadionie zawarciańskim w Pyzdrach.  

W związku z tym, że zwiększone wydatki przewyższą planowane dochody wprowadza się do 

budżetu wolne środki w wysokości 280.000 zł.  

Planuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na 

kwotę 570.500 zł: 

Zadanie  Zmniejszyć  Zwiększyć 

budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej w  

m. Dłusk w związku z budową drogi  

- 10.000,00 

Modernizacja studni we Wrąbczynku  300.000,00 - 

dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Pyzdrach na modernizację studni we Wrąbczynku 

300.000 zł, dotacja na przydomowe oczyszczalnie 

ścieków  20.000 zł  

- 320.000,00 

na przebudowę drogi w Zapowiedni, bo gmina 

otrzymała dofinansowanie,  

157.000,00 - 

rezerwa ogólna  - 76.500,00 

dotacja dla szkoły w Pietrzykowie  - 6.000,00 

dotacja dla przedszkola w Pyzdrach  - 144.000,00 

składki na ubezpieczenia społeczne   3.500,00 - 

zasiłki stałe  15.000,00 - 

wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka opieki 

społecznej  

30.000,00 - 

usługi opiekuńcze  25.000,00 - 

dożywianie  26.000,00 - 

zmiany funduszu sołeckiego - zieleń  - 500,00 

zmiany funduszu sołeckiego - oświetlenie uliczne  8.500,00 - 

zmiany funduszu sołeckiego - 13.000,00 

zmiany funduszu sołeckiego  2.500,00 - 

zmiany funduszu sołeckiego - 500,00 



6 

 

zmiany funduszu sołeckiego – spotkania integracyjne  3.000,00 - 

 

 

Krzysztof Paszak, radny zapytał, czy spotkań integracyjnych nie można organizować?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że temat ten był poruszony na naradzie  

z sołtysami. W styczniu odbyła się pierwsza narada z sołtysami, bo w minionym roku było 

widoczne poluzowanie w zakresie wydatkowania środków funduszu sołeckiego.  

Dochodziło do np. rozwożenia po domach paczek dzieciom, bo nie można było organizować 

spotkań. Zdarzyło się, że paczki zawierały nie tylko słodycze. Trzeba pamiętać, że środki 

funduszu sołeckiego, to środki publiczne.  Ponadto zdarzało się, że sołectwo wydało środki na 

paczki, a zabrakło na np. lampę oświetlenia ulicznego, czy gruz do wyrównania drogi.   

Jako burmistrz zabronić organizowania imprez nie mogę, natomiast gmina do organizacji 

imprez plenerowych podchodzi bardzo ostrożnie. Ludzi zaszczepionych podwójna dawką  

w gminie Pyzdry jest na razie tylko 26 %. W gminie Pyzdry odbędą się dożynki. Inne  duże  

imprezy nie były planowane i ich nie będzie.    

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie 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 na sesji w dniu 30 września 2020 r, była 

podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 466/1 o pow. 0,01 ha położonej w  

Lisewie na poszerzenie drogi. Właściciele gruntu w dniu spisania aktu notarialnego wycofali 

się ze sprzedaży mając uwagi do powierzchni działki. W związku ze wznowieniem znaków 

granicznych ustalono większą powierzchnię działki do sprzedaży tj. 0,0110 ha, czyli na całej 

długości działki 30 cm. Za te dodatkowe 11 m2 gruntu wynegocjowano 1.500 zł.  

W związku ze zmianą powierzchni nabywanej działki konieczna jest zmiana 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 część domu podcieniowego w Pyzdrach 

wraz z podwórkiem przy Rynku w Pyzdrach zostanie wynajęta w drodze bezprzetargowej, na 

prowadzenie lokalu gastronomicznego – kawiarni.  

Z uwagi na konieczność poniesienia przez najemcę wysokich kosztów dostosowania lokalu do 

prowadzenia działalności zasadne jest zezwolenie na najem długoterminowy, na okres 10 lat. 



7 

 

Na cele muzealne pozostanie piwnica i dwa największe pomieszczenia na parterze i duży  

z wyjściem na balkon na piętrze.    

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie 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.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego 

znajdującego się w nieruchomości położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1498 

w Pyzdrach Rynek 5, w zakresie zwiększenia powierzchni wynajmowanego lokalu z 32,76 m
2

 na 

39,76 m
2

 oraz zmianie okresu najmu z 5 na 10 lat. Zmiany te związane są z wnioskiem obecnego 

najemcy o wynajem dodatkowego pomieszczenia o powierzchni 7 m
2

 oraz wydłużenie okresu 

najmu w związku z planowanym wystąpieniem o dotację na rozwój działalności. W 

przedmiotowym lokalu użytkowym znajduje się gabinet stomatologiczny.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie 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.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że ustawodawca reguluje zasady zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i zobowiązuje radę gminy 

do określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok 

szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Najczęściej dotyczy to pojedynczych 

uczniów dowożonych przez rodziców do placówek specjalnych. Projekt uchwały dotyczy 

roku szkolnego 2021/2022.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie 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. 12.  
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Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że termin ważności dotychczasowej uchwały  

w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry dobiega końca i 

należy podjąć nową uchwałę.  

Projekt uchwały jest opiniowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz przez 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeszcze nie ma opinii UOKiK, dlatego jeśli 

będą jakieś uwagi, to do sesji w projekcie uchwały zostaną naniesione. Wysokość 

dofinansowania 3.000 zł.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie 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. 13.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady powiedziała, że w okresie międzysesyjnym do 

biura rady wpłynęły: 

- raport burmistrza o stanie gminy,  

- rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego do uchwały XXI/184/2021 z 

23.04.2021r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,  

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium,  

- Wojewoda odesłał kopię oświadczenia majątkowego przewodniczącej rady.  

Dnia 27 maja 2021 r. do radnych zostało  przesłane sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. Radni nie wnieśli uwag.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił 

uchwałę Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie statutu sołectw, z uwagi na to, że nie zostały 

odpowiednio skonsultowane.  Dlatego od nowa statuty zostaną przygotowane i poddane 

konsultacji w internecie. 

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, co z budynkiem po Centrum Kultury, Sportu i Promocji?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że najprawdopodobniej w bieżącym roku gmina 

otrzyma pieniądze ok. 100 tyś zł od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach 

wcześniej złożonego wniosku. Będzie wykonane nowe poszycie dachu i likwidacja istniejącej 

boazerii na poddaszu. Pomieszczenia na poddaszu powiększą się. Po wykorzystaniu w/w 

środków budynek nadal będzie wykorzystywany na cele kulturalne. Z budynku tego mogłaby 

korzystać np. orkiestra.   

 

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy w kontekście planowanych inwestycji w strategii nie 

przyspieszyć modernizacji oczyszczalni ścieków, skoro będzie podłączona wieś Pietrzyków?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że inwestycje zapisane w projekcie strategii są 

zapisane proporcjonalnie na cały okres. To, że inwestycja jest zapisana na dany rok, nie 

oznacza, że nie można jest realizować wcześniej lub później, bo najważniejsze jest to, by były 

możliwości finansowe gminy na jej wykonanie. W dużej mierze termin realizacji danego 

zadania może być uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych na jej wykonanie.  
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Jeżeli chodzi konkretnie o oczyszczalnię ścieków, to będzie realizowana wtedy, kiedy gmina 

pozyska środki zewnętrzne.  

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Pyzdrach jest wstanie przyjąć ścieki z Pietrzykowa. 

Wydajność oczyszczalni będzie wystarczająca, ale będzie trzeba wyremontować ten pierwszy 

bioblok.     

 

Zofia Sikorska – Rogowska, radna ponownie zapytała o możliwość montażu garbu na drodze 

Wrąbczynek - Białobrzeg.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że musi to być sprawdzone. Fakt szybkiej jazdy 

trzeba zgłosić policjantom.  

Ponadto zaproponował ustalenie stypendium dla tegorocznej absolwentki Szkoły 

Podstawowej w Pyzdrach, która  została powołana do reprezentacji Polski Kobiet U-15  

w piłkę nożną. Radni powyższą propozycję poparli.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął szesnaste posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 

 

 

 

 

 

 


