
Protokół nr 30/2014 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  

z dnia 24 września 2014 roku 

w godzinach 9
00

 – 11 
00 

 

 

 

                  Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego otworzył przewodniczący Komisji Andrzej Łyskawa 

stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum, przy 

którym Komisje mogą obradować.  

W posiedzeniu uczestniczył członek Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 

Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji radny Krzysztof Paszak oraz 

radni: Henryk Pyrzyk, Mieczysław Podlewski i Grzegorz Ławniczak.  

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Tematyka posiedzenia : 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku 

dochodów. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów 

głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych 

komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej oznaczonej nr 1323 położonej w Pyzdrach.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Pyzdry za 2013.  

8. Sprawy bieżące.  

 

Ad.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.  

Kwotę dochodów w wysokości 21.185.212,02 zł zwiększa się o kwotę 177.579,06 zł do 

kwoty 21.362.791,08 zł, w tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 141.423,92 zł do kwoty 20.918.913,33 zł, 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36.155,14 zł do kwoty 443.877,75 zł. 

Kwotę wydatków w wysokości 22.802.186,36 zł zwiększa się o kwotę 177.579,06 zł do kwoty 

22.979.765,42 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 230.259,40 zł do kwoty 19.924.569,71 zł, 

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 52.680,34 zł do kwoty 3.055.195,71 zł.  

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 177.579,06 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 16.200,- zł, 

dział  750 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  



nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –29.800,- zł,  

dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia- 

 dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 560 zł   

dział 758 różne rozliczenia – 60.866,67 zł,  

dział 801 oświata i wychowanie - 9.432,39 

dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 46.720,- zł  

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.000,- zł  

 

Zwiększenia się plan wydatków budżetowych o kwotę 177.579,06 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

dział 600 transport i łączność - 69.992,39 zł,  

dział 758 różne rozliczenia - 60.866,67 zł,  

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 46.720,00 zł.  

 

Przeniesienia  między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów:   

 
Dział  Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

010 01042 6300 129.000,00 - 

600 60016 6300 - 129.000,00 

Razem:   129.000,00 129.000,00 

 

 

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:  

 
Dział     Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

600 60016 4270 - 59.350,00 

  6050 - 7.400,00 

  6060 40.350,00 - 

758 75818 4810 114,52 - 

801 80101 4010 - 20.000,00 

  4110 - 7.000,00 

  4120 - 1.000,00 

  4260 - 8.000,00 

  4400 - 30.000,00 

854 85401 4010 55.000,00 - 

  4110 10.000,00 - 

  4120 1.000,00 - 

900 90001 6058 11.785,78 - 

  6218 19.499,70 - 

  6219 - 5.000,00 

RAZEM   137.750,00 137.750,00 

 

Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  

w wysokości 48.736,66 zł zastępuje się kwotą 95.456,66 zł. 

Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.605.966,12 

zł zastępuje się kwotą 1.626.400,64 zł. 



Deficyt budżetu w kwocie 1.616.974,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

zaciągniętej pożyczki i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 

ustawy". 

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: 

1) przychody w wysokości 3.100.375,02 zł zastępuje się kwotą 2.862.565,32 zł, 

2) koszty w wysokości 3.100.375,02 zł zastępuje się kwotą 2.862.565,32 zł.  

Kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 166.920,45 zł zastępuje się kwotą 221.117,46 zł. 

Kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 35.531,73 zł 

zwiększa się do 42.086,87 zł. 

 

W trakcie omawiania zmian w budżecie poruszono tematy dotyczące:  

- budowy wodociągu przy ul. Bolesława Pobożnego,  

- wykupu gruntu pod drogę od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Pyzdrach.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  

i Miasta Pyzdry („za” – 4 + p. Paszak). 

 

Ad. 2.  

Funkcjonujący od 1 stycznia 2011 r. wydzielony rachunek dochodów dla jednostek 

budżetowych Gminy Pyzdry staje się z dniem 1 października 2014 r. rachunkiem dochodów dla 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach, Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza III 

Wielkiego w Pyzdrach. 

Rachunek dochodów utworzony przy w/w placówce obsługiwać będzie realizację zadania 

polegającego na prowadzeniu stołówki, oraz zarządzaniu nieruchomościami należącymi do 

szkoły i sali widowiskowo – sportowej w Pyzdrach. 

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku będą środki finansowe, 

stanowiące odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków  

w w/w placówce oraz wpłaty pozyskane od sponsorów na dożywianie młodzieży i dzieci. 

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzącymi z zarządzania 

nieruchomościami będą wpływy z tytułu najmu nieruchomości należących do szkoły, wpływy 

za wstęp na salę widowiskowo – sportową, wpłaty pozyskane od sponsorów. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionego 

rachunku dochodów („za” – 4 + p. Paszak). 

 

Ad. 3.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso. Inkasentem dla mieszkańców 

sołectwa Pietrzyków – Kolonia będzie p. Wojciech Tomaszewski („za” – 4 + p. Paszak).  

 

Ad. 4.  

Na terenie gminy jest sześć lokali wyborczych. Lokal nr 1 i 2 mieszczą się w Pyzdrach, nr 3  

w Pietrzykowie, nr 4 we Wrąbczynkowskich Holendrach, nr 5 w Górnych Gradach i nr 6  

w Lisewie.  

W obwodzie nr 2 w Pyzdrach siedzibą obwodowej komisji wyborczej był:  

„Zespół Szkolno – Przedszkolny, Przedszkole Samorządowe, ul. Szybska 17”, a będzie 

„Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10”. 

W obwodzie nr 4 we Wrabczynkowskich Holendrach siedzibą obwodowej komisji wyborczej 

była: „Samorządowa Szkoła Podstawowa we Wrąbczynkowskiech Holendrach 13”  

a będzie „Filia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach we Wrąbczynkowskich 

Holendrach”.  



Lokalami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych jest lokal nr 2 w Pyzdrach i nr 

5 w Górnych Grądach.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 

obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 4 + p. Paszak).  

 

Ad. 5.  

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyzdry, oznaczonej jako działka nr 397 o pow. 

2.0835 ha położonej w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, dla której prowadzona jest księga 

wieczysta KN1S/00032599/6 – na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Służebność przesyłu polegać będzie na korzystaniu z części działki w celu umieszczenia, 

konserwacji i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci przyłącza 

telekomunikacyjnego do stacji bazowej przy ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach. 

Zakres korzystania z części przedmiotowej nieruchomości obciążonej zostanie szczegółowo 

określony w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry („za” – 4 + p. 

Paszak).  

 

Ad. 6.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1323 o pow. 0,1345 ha położonej w Pyzdrach. 

Działka zostanie sprzedana w drodze przetargu („za” – 4 + p. Paszak).  

 

Ad. 7.  

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina  

przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

przedstawia co roku radzie gminy ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena ta wraz  

z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.  

Zasoby pomocy społecznej w Gminie Pyzdry, określone w przedłożonej ocenie, obejmują  

w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny 

korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za 2013 („za” – 4 + p. Paszak).  

 

Ad. 8.  

Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że w Ratajach została oddana do użytku elektrownia 

wiatrowa (wiatrak).  

Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że prowadzone są działania mające na celu 

wybudowanie farmy solarnej w Dłusku.  

Marek Wardeński, radny  zapytał o informację na temat doprowadzenia gazu do Pyzdr.  

Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że zapotrzebowanie z Pyzdr na gaz jest za małe 

do opłacalności dla firmy, która by ten gaz doprowadziła. Należałoby ułożyć rurociąg do 

przepływu gazu oraz wybudować stację redukcji średniego ciśnienia.  

Jeżeli powyższą stację wybudowałby główny zarząd PGNiG, to spółce gazowej PGNiG Zielona 

Góra doprowadzenie samej rury byłoby już opłacalne.  



Obecnie trwają prace nad opracowaniem pełnej dokumentacji stacji redukcji średniego 

ciśnienia. Gdy będzie gotowa, to zostanie przekazana do PGNiG Zielona Góra, która stacją ma 

wykonać. 

Prace chociaż bardzo powoli, ale idą do przodu.  

Rurociąg ma iść z Lisewa przez Rudę Komorską, przeciskiem pod Wartą przez Tarnowę do 

Pyzdr.  

Obecnie jest sprawdzane złoże gazu w m. Baraniec. Następnie złoże w Ciemierowie.   

Marek Kamiński, radny zgłosił, że w m. Ciemierów – Kolonia (po drugiej stronie stoiska  

z grochówką) znajduje się pęknięty słup energetyczny, który stwarza zagrożenie.  

Marek Wardeński, radny zaproponował, aby przy drodze bez nazwy, za pocztą ustawić 

pojemnik na szkło. Ponadto zapytał o stan techniczny budynku przy zbiegu ulic Sienkiewicza  

i Kościuszki.  

Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że na dożynkach rolnik otrzymuje wyróżnienie za 

wzorowe prowadzenie działalności rolnej, a ten sam rolnik ścieki poubojowe wywozi na grunty 

położone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym, Natura 2000.  

 

W trakcie dyskusji poruszono następujące sprawy dotyczące:  

1) budowy drogi w m. Kruszyny,  

2) budynku podcieniowego na Rynku w Pyzdrach,  

3) budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Rataje, Pietrzyków, Pietrzyków – Kolonia, Ksawerów,  

4) wykonania rowu odwadniającego przy ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach,  

5) budowy chodnika z Rataj do Pietrzykowa..  

 

Z sali narad wyszedł radny Mieczysław Podlewski.  

 

Alina Banaszak, pracownik urzędu odczytała pisma, jakie wpłynęły do biura Rady:  

1) opinia RIO o umorzeniu postępowania w sprawie unieważnienia uchwały, 

2) pismo PTTK w Koninie z propozycją nieodpłatnego przejęcia Chatki Ornitologa,  

3) pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji 

aglomeracji Lisewo, 

4) rozstrzygnięcie Wojewody w sprawie unieważnienia § 4 uchwały w sprawie wyłączenia 

Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, który dotyczy 

publikowania uchwały,  

5) odpowiedź Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie odnośnie odwodnienia drogi przy 

ul. Wrzesińskich w Pyzdrach. Zadanie to jest ujęte w rejestrze potrzeb, ale z uwagi na 

ograniczone środki, terminu realizacji nie można określić, 

6) pozytywna opinia RIO w sprawie informacji Burmistrza o wykonaniu budżetu Gminy  

i Miasta Pyzdry za I półrocze 2014r.  

7) Gmina Nekla organizuje turniej piłki nożnej dla radnych,   

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


