
Protokół nr 8/15 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
z dnia 20 października 2015 roku 

 
 
 Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa  
i Porządku Publicznego otworzył o godzinie 9 00 przewodniczący Andrzej Łyskawa 
stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum, 
przy którym Komisje mogą obradować.  
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Tematyka posiedzenia :  
 
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego  

w Koninie na kadencję 2016 – 2019.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do 

stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „ Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu 

płatności i wysokości stawek opłaty targowej.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji  

z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty  
w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Pyzdry nieruchomości nr 37/1 położonej w m. Dolne Grądy.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu nieruchomości gruntowej położonej  
w Pyzdrach na działce nr 397.  

8. Sprawy bieżące.  
 
 
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że został wykreślony z porządku obrad punkt 
dotyczący zmian w budżecie. Zostanie on rozpatrzony na następnym posiedzeniu. Do tego 
czasu dokonana zostanie analiza wykonania budżetu w celu stwierdzenia, czy do końca roku 
uda się wygospodarować jakieś środki na zadania, które będzie jeszcze można wykonać w br.   
 
Ad. 1.  
Powołany na poprzedniej sesji Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławnika 
dokonał formalnej oceny zgromadzonych dokumentów kandydata na ławnika, które złożyła 
tylko p. Barbara Wawrzyniak. W/w złożyła dokumenty na ławnika do Sądu Okręgowego  
w Koninie na kadencję 2016 – 2019 . 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu 
Okręgowego w Koninie na kadencję 2016 – 2019 („za” – 4).  
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Ad. 2.  
Porozumienie Gminne dotyczące Szlaku Piastowskiego chce się przekształcić  
w stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, co ułatwi 
pozyskiwanie środków.  
Do reprezentowania Gminy w stowarzyszeniu proponuje się p. Roberta Michała Czerniaka. 
 
Marcin Budziszewski, radny zapytał, czy budynek podcieniowy w Pyzdrach przy Rynku 
jest własnością Gminy? 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na ten budynek jest podpisana umowa 
dzierżawy. Środki finansowe przeznaczone na remont tego budynku przekładają się na czas 
użytkowania budynku. Dobrze byłoby, gdyby był własnością gminy. Obecnie właścicielem są 
osoby prywatne.  
Do tej pory nie było pieniędzy na takie obiekty. W perspektywie mają być na zakup 
charakterystycznych obiektów dla lokalnej architektury.  
Gdyby na powyższe cele pieniądze unijne zostały uruchomione, to można by rozważyć zakup 
np. budynku podcieniowego, wiatraka holenderskiego.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do 
stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” („za”–4) 
 
Ad. 3.  
W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych został przygotowany projekt 
uchwały o opłacie targowej. Zmiana dotyczy wprowadzenia zapisu – „ wprowadza się opłatę 
targową”. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  
 
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że jest już skonsultowana z konserwatorem 
zabytków koncepcja targowiska w Pyzdrach na działce przy Rynku.  
W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie projektanta z osobami mającymi stragany na 
Rynku w Pyzdrach.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy nie ma problemu z własnością działki, na której 
będzie targowisko? 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina jest właścicielem działki, jedynie 
Gminna Spółdzielnia ”SCH” w Pyzdrach występuje o odszkodowanie za nakłady, jakie 
poniosła na budynki. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad  
i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej („za” – 4). 
 
Ad. 4.  
Został przygotowany projekt uchwały w sprawie przedłużenia na rok 2016 podwyższonej 
dotacji o kwotę 100,- zł miesięcznie na każde dziecko dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego  i osoby 
fizyczne.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty  
w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego („za” – 4).  
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Ad. 5.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości nr 37/1 o pow. 0,1344 ha położonej w m. Kruszyny 
obręb geodezyjny Dolne Grądy. Grunt zostanie zakupiony na cel publiczny - pod drogę 
(„za” – 4). 
 
Ad. 6.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie najmu nieruchomości 
gruntowej położonej w Pyzdrach na działce nr 397 o pow. 200 m na okres 10 lat w celu 
prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Orange Polska S.A. 
Jest to przedłużenie już istniejącego najmu  („za” – 4).  
 
Ad. 7.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że prace przy rozbiórce budynku starego 
przedszkola w Pyzdrach już trwają. Wykonawcą zadania jest firma ZOFPOL z Gółkowa. 
Koszt zadania - 65 tyś. zł brutto.  
Piwnica zostanie rozebrana, a rozkruszony gruz przekazany gminie. Piwnica zostanie 
zasypana ziemią.  
Firmy wskazane przez radnych nie były zainteresowane, albo wskazywały wyższe kwoty za 
wykonanie rozbiórki. 
W trakcie realizacji jest budowa wodociągu Białobrzeg – Zapowiednia.  
Marcin Budziszewski, radny zasugerował, że skoro jest gruz to można by utwardzić drogę 
przy ul. Bolesława Pobożnego.  
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że oglądał nieruchomość, na której ma powstać 
schronisko dla psów.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że osoba chcąca uruchomić schronisko musi 
spełnić ustawowe wymogi.  
Marianna Urbaniak, radna zapytała, czy mieszkanka wsi Wrąbczynek ubiega się  
o dołączenie jej posesji do sieci wodociągowej?  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że tak. Jest rozważana możliwość wykonania  
powyższego przy realizowanej budowie wodociągu Zapowiednia – Białobrzeg. Ale jest to 
długi odcinek – 700 metrów prowadzący tylko do jednego zabudowania.  
Krzysztof Paszak, radny zapytał, czy uda się zaoszczędzić środki w bieżącym budżecie, by 
wykonać jeszcze jakieś zadania np. dokończyć drogę przy ul. Zwierzyniec, czy chodnik przy 
ul. Wrocławskiej.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że to konkretne zadanie nie jest do wykonania 
w br. , bo chociażby Zakład Gospodarki Komunalnej nie jest wstanie tego fizycznie wykonać.  
Chodnik znajduje się przy drodze powiatowej. W związku z tym zostaną Staroście 
Wrzesińskiemu przekazane nasze potrzeby w zakresie dróg powiatowych położonych na 
terenie gminy Pyzdry.  
Natomiast jeszcze w br. planuje się położenie dywaniku asfaltowego na drodze gminnej przy 
ul. Poznańskiej (od Rynku do Placu Sikorskiego) wraz z ułożeniem krawężników 
wykorzystując istniejąca trylinkę jako podkład. W przyszłym roku można by ułożyć nową 
nawierzchnięchodnika.  
Ponadto gmina musi wypłacić odszkodowanie za zabrany grunt pod drogę przy ul. 
Wymysłowskiej.  
Wczoraj zostały zakończone prace przy chodniki przy ul. Niepodległości.  
Następnie zostanie dokończona budowa drogi z trylinki w Dłusku (połączenie z nowa drogą  
przy ul. Wymysłowskiej).  
Jest już zamówiony materiał na dokończenie budowy drogi przy ul. Winnica.  
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Krzysztof Paszak, radny zapytał, czy jest realna szansa odnowy cieku Flisa?  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że z uzyskanych informacji można 
przypuszczać, że prędzej możemy doczekać się remontu wałów przeciwpowodziowych niż 
odnowy Flisy, bo na wały jest możliwość otrzymania środków finansowych.  
Na Flisę dokumentacja jest już ukończona, ale Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych jako zarządca nie ma pieniędzy. Jedynie można się starać o środki unijne, ale na 
razie nie są one jeszcze uruchomione.  
Mówi się o II kwartale 2016r. Zatem wykonawstwo jest dopiero możliwe w 2017r.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że jedna ze ścian hali sportowej wymaga odmalowania, 
bo obecnie wygląda brzydko. A powinna zachwycać, bo jest widoczna dla wjeżdżających do 
Pyzdr.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że poczynione zostały czynności dotyczące 
stworzenia muralu na tej właśnie ścianie budynku hali. Wstępne rozmowy zostały już 
przeprowadzone. Będzie to zadanie dość kosztowne, ale na pewno warto. Treść muralu 
powinna być wkomponowana w istniejący krajobraz. Hala będzie też oświetlona.  
Ostatnio został odsłonięty mural w Poznaniu na Śródce, który jest bardzo pozytywnie 
oceniany.  
Skarpa nadrzeczna jest karczowana. Może dobrze byłoby obsadzić ją bluszczem, który 
zakryły skarpę i jednocześnie zabezpieczał ziemię przed wymywaniem, osypywaniem.  
Na skarpę między halą a ul. Nadrzeczną nawożona jest ziemia (z ul. Wymysłowskiej) aby 
wykonać przejście od przystani wodniackiej do hali.   
Andrzej Łyskawa, radny wnioskował, aby wykonawca orynnowania budynku (pałacu)  
w Ratajach dokonał naprawy, ponieważ rynny przeciekają. Ponadto należałoby 
wyremontować albo odnowić werandę.  
Alina Banaszak, pracownik biura Rady przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do biura Rady  
w okresie międzysesyjnym:  
-  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło o stworzenie dogodnych warunków 

osobom niepełnosprawnym by mogli wziąć udział w głosowaniu,  
- mieszkańcy ul. Tuwima zwrócili się o utwardzenie drogi, przy której mieszkają,  
- sołectwo Walga wystąpiło z wnioskiem o dokończenie budowy drogi,  
- Wojewoda Wielkopolski stwierdził, że oświadczenia majątkowe Burmistrza  

i Przewodniczącej Rady były złożone w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości,  
- Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego zwróciła się z apelem  

o zabezpieczenie w budżecie gminy pieniędzy na działania wolontariackie. 
 
Na powyższym protokół zakończono.  
 
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


