Protokół nr 1/10
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w godzinach 1300– 1545.
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury
i Promocji w Pyzdrach.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/08 Rady
Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. System
unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz
z budową Zakładu Zagospodarowania odpadów w Lulkowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie
i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu pn. „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych”.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej
położonej we wsi Ruda Komorska na cele prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych
niezabudowanych położonych we wsi Walga w drodze bezprzetargowej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/216/05 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/09 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenie sposobu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
15. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady
Poinformowała, że diety dla radnych i sołtysów są przekazywane na konta osobiste w związku
z tym nowo wybrani radni są proszeni o dostarczenie odpowiednich danych.
Jest możliwość zakupienia legitymacji radnego. Członkowie Komisji oprócz p. Łyskawy
wyrazili zgodę na zakup legitymacji.

Na zapytanie przewodniczącej Rady odnośnie godzin rozpoczynania się sesji Rady członkowie
Komisji wypowiedzieli się następująco:
1)godzina 1300 – Andrzej Łyskawa,
2) godzina 1500 - Marek Wardeński,
3) godziny 1300 lub 1400 - Marek Kamiński
4) godziny 1300 lub 1500 - Marianna Urbaniak
Członkowie Komisji wypowiedzieli się za tym, aby na ostatniej sesji wspólnie spotkać się
przy kawie i ciastku.
Poinformowała, że o terminach posiedzeń Komisji zostali powiadomieni radni, którzy nie
należą do żadnej Komisji. Radni ci mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji, zabierać
głos, ale nie mogą głosować. Dodała, że w/w radni o woli uczestniczenia w posiedzeniach
Komisji i ich powiadamianiu rozmawiali nie z przewodniczącym rady, pracownikiem biura
rady, ale z p. Sekretarzem. Stwierdziła, że wszelkie sprawy dotyczące działalności Rady
winny być kierowane do Przewodniczącego Rady lub pracownika biura Rady.
Następnie przystąpiła do wyboru przewodniczącego i z – cy przewodniczącego Komisji.
W składzie Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego wchodzą: p. Marianna Urbaniak, p. Andrzej Łyskawa, p. Marek
Kamiński, p. Marek Wardeński.
Radny Marek Wardeński zgłosił kandydaturę p. Andrzeja Łyskawę na przewodniczącego
Komisji. Pan Łyskawa wyraził zgodę na kandydowanie.
„Za” kandydaturą Andrzeja Łyskawy na przewodniczącego Komisji głosowało 3 radnych,
przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1.
Radny Andrzej Łyskawa zgłosił kandydaturę p. Marka Wardeńskiego na z-cę
przewodniczącego Komisji. Pan Wardeński wyraził zgodę na kandydowanie.
„Za” kandydaturą Marka Wardeńskiego na z-cę przewodniczącego Komisji głosowało 3
radnych, przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 1.
Dalszą część obrad sesji poprowadziła przewodniczący komisji p. Andrzej Łyskawa.
Ad. 2
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego na budowę kanalizacji
sanitarnej w m. Pyzdry zwiększa się wydatki o kwotę ok. 90.000 zł?
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że to wynika z wykonania dodatkowych
robót. Wykonując dokumentację nie była znana ostateczna liczba przyłączy. We wniosku o
dofinansowanie unijne na przyłącza mogły zostać uwzględnione tylko działki zabudowane.
Inne działki, które były w planie do zabudowy nie mogły zostać uwzględnione. W okresie od
wykonania dokumentacji do rozpoczęcia budowy właściciele działek, przy których był
układany kolektor sanitarny wyrazili gotowość podłączenia się do kanalizacji, zarówno gdzie
budowa została już rozpoczęta jak również gdzie działka nie będzie na razie zabudowana.
I takie dodatkowe przyłącza były wykonane, bo lepiej w trakcie realizacji kanalizacji
wykonać przyłącza niż po jej zakończeniu.
W trakcie robót na ul. Szybkiej został uszkodzony kabel telefoniczny, który nie był
naniesiony na podkładach geodezyjnych, a który trzeba było przełożyć. Zażądano za to
28.000 zł. Gmina będzie płaciła prawdopodobnie połowę tej kwoty.
Przejście przez jedno z podwórek z uwagi na jego infrastrukturę było wykonywane ręcznie
zamiast mechanicznego. Jest to dodatkowy koszt ok. 5.000 zł. Odtworzenie nawierzchni na
kilku dodatkowych przyłączach.
Odbiór końcowy nastąpi 29.01.2011r.
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Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego na energię elektryczną
potrzebne są tak duże środki?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że wynika to przede wszystkim ze wzrostu
kosztów związanych z oświetleniem ulicznym.
Marek Wardeński, radny poinformował, że w zakresie oświetlenia ulicznego wynaleziono
nowe typy lamp tzw. ledowe. Jest to nowość, która jednak nie sprawdziła się. W gminie
Słupca lampy tego typu zostały zamontowane i po krótkim okresie czasu zostały
zdemontowane.
Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że gmina przed podpisaniem nowej umowy na
oświetlenie uliczne została poinformowana o tym, że od nowego roku koszty ponoszone
przez gminę będą wyższe
Marek Wardeński, radny stwierdził, że duże gminy coraz częściej budują swoje oświetlenia
uliczne.
Montowanie przez gminy nowych energooszczędnych lamp i przekazywanie ich spółkom
oświetleniowym nie jest korzystne dla gminy.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że są prowadzone działania w zakresie
pozyskania wiedzy na temat przeprowadzenia przetargu na dostawę energii. Przetarg może
spowodować, że wydatki na energię nie będą tak wysokie.
Marek Wardeński, radny stwierdził, że na takim rozwiązaniu najbardziej skorzystają duże
gminy.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że gmina otrzymała negatywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata
2011-2015 w związku z tym trzeba dokonać zmiany szczególnie na wydatkach, aby osiągnąć
wymagane ustawą wskaźniki. Przede wszystkim należy dążyć do zmniejszenia deficytu
budżetu.
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji przypomniał, że na sesję we wrześniu 2010r.
były planowane zmiany w budżecie. One nie zostały zatwierdzone przez Radę. Myślał, że
radni ponownie zostaną poproszeni o ich zatwierdzenie.
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że uchwała w sprawie zmian w budżecie nie
była podjęta w związku z tym nie zostały przekazane środki na melioracje dla spółki wodnej
w Ksawerowie, co spowodowało, że spółka nie mogła ubiegać się dalej o dofinansowanie.
Nie zostały także przekazane pieniądze na zakup samochodu strażackiego dla OSP
Pietrzyków.
Część pilnych wydatków zostało pokryte środkami z rezerwy budżetowej, którą może
rozdysponować Burmistrz.
Przypomniała, że projekt budżetu przygotowuje burmistrz, zmiany do budżetu też burmistrz.
Rada przegłosowuje przygotowany projekt zmian w budżecie albo go odrzuca. A na sesji
tylko niektóre zmiany w budżecie radni przegłosowali i dlatego uchwała nie została podjęta.
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że ponowne występowanie do radnych
o zatwierdzenie zmian w budżecie było bezzasadne, bo skoro radni na sesji tych zmian nie
chcieli zatwierdzić, to chyba po dwóch czy trzech dniach zdania by nie zmienili.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry
na 2010 rok („za” – 4).
Ad. 3.
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie Statutu Centrum
Kultury i Promocji w Pyzdrach. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Poinformował, że przygotowano zmianę Statutu M-G Ośrodka Kultury, aby dociążyć
zadaniami tę jednostkę.
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Początkowo rozważano także połączenie jednostek kultury w jedno Centrum, ale na to nie
pozwalają niektóre przepisy np. ustawa o bibliotekach.
Rozważano też taką możliwość, aby zadania ośrodka kultury przenieść do urzędu i pracownik
zza biurka organizowałby życie kulturalne w gminie. Ale wtedy pozostałby problem budynku
ośrodka kultury.
Dlatego po przeanalizowaniu w/w możliwości przygotowano taki wariant, aby
dotychczasowy M-G Ośrodek Kultury dociążyć zadaniami, które dotychczas były
wykonywane przez urząd (promocja, kultura i sport). Etat promocji z urzędu zostałby
przeniesiony do Centrum Kultury i Promocji.
Wtedy w wyniku zmian w budżecie połączone środki stanowiłyby budżet Centrum Kultury
i Promocji. Przy takim rozwiązaniu środki byłyby racjonalniej zagospodarowane, a działania
byłyby skoordynowane.
Po zatwierdzeniu Statutu zostałby ogłoszony konkurs na dyrektora tej placówki.
Ponadto poprosił o wykreślenie w § 20 pkt 3.
Marek Wardeński, radny wnioskował, aby w nazwie dodać słowo sportu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum
Kultury i Promocji w Pyzdrach dodając Sportu („za” – 4).
Ad. 4.
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Radni zostali zapoznani z informacją na temat wynagrodzenia wójtów, burmistrzów
w sąsiednich gminach oraz z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych w zakresie minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego wójtów i burmistrzów.
Przypomniał, że od stycznia 2008r. do listopada 2009r. wynagrodzenie burmistrza wynosiło
7.440 zł.
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji stwierdził, że zaproponowane wynagrodzenie
do p. Burmistrza jest za wysokie i należy je obniżyć o 1.000zł. Burmistrz startując na to
stanowisko wiedział, jakie jest wynagrodzenie i po wyborach za 6.000 zł powinien pracować.
Antonina Balicka, skarbnik - przy ustalaniu wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę to, że
burmistrz nie może otrzymać nagrody. Należy też zwrócić uwagę ile ostatnio pozyskano dla
gminy środków zewnętrznych.
Ponadto w gminie Pyzdry nie ma z-cy burmistrza.
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji uznał, że Burmistrz posiada dodatkowe źródła
utrzymania, prowadząc działalność gospodarczą (np. nadzór budowlany), dlatego zbyt
wysokiego wynagrodzenia nie należy ustalać.
Proponowana kwota wynagrodzenia burmistrza wynosi 8.800zł. Na razie nie ma jeszcze
zastępcy burmistrza, ale po ustaleniu wynagrodzenia może być zatrudniony z-ca burmistrza,
bo o tym teraz decyduje tylko burmistrz. Gdyby tak się stało, to byłyby to znów dodatkowe
wydatki dla budżetu gminy.
Przemysław Dębski, sekretarz – prowadzenie działalności gospodarczej jest związane
przede wszystkim z rejestracją działalności, z wpisaniem do ewidencji działalności
gospodarczej. A wpisu nie ma.
Jeżeli prowadzi działalność to należy wskazać gdzie ją prowadzi, jakie z tego tytułu osiąga
dochody?
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Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji stwierdził, że u jednej osoby, która się buduje
burmistrz prowadzi nadzór budowlany. Ponadto wydzierżawia pomieszczenia i z tego osiąga
dochody.
Przemysław Dębski, sekretarz – burmistrz może coś doradzić, ale na pewno nie ma
w dokumentacji budowy pieczątki burmistrza jako inspektora nadzoru.
Działalnością gospodarczą nie jest wydzierżawienie czy najem.
Marek Wardeński, radny zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.800 zł
i dodatek funkcyjny 1.500 zł. Dla osoby z wyższym wykształceniem, z wieloletnim
doświadczeniem takie wynagrodzenie, to minimum.
Marek Kamiński, radny zaproponowana wysokość wynagrodzenia jest za wysoka. Kwota
8.000 zł byłaby wystarczająca.
Marianna Urbaniak, radna stwierdziła, że zapoznała się z tematem wynagrodzenia
burmistrza w minionej kadencji.
Przyznanie burmistrzowi dodatku w wysokości 100 zł było wyrazem upodlenia człowieka,
obojętnie kogo by to dotyczyło. Dodatek nie musiał wynosić 1.500 zł, ale np. 500 czy 800 zł,
ale nie 100 zł.
Komisja wypowiedziała się za ustaleniem wynagrodzenia Burmistrza w wysokości 8.000 zł
(„za” – 3, „przeciw” - 1).
Ad. 5.
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że gmina Pyzdry weszła w partnerstwo z innymi
gminami tworząc Stowarzyszenie gmin, aby wspólnie ubiegać się o środki unijne na
wybudowanie wysypiska śmieci wraz z zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie.
Planowana wartość przedsięwzięcia to 60 mln zł.
Gmina Pyzdry jako członek Stowarzyszenia jest zobligowana do ponoszenia ustalonych
składek naliczanych według ilości mieszkańców.
Projekt uchwały dotyczy przesunięcia terminu płatności składek, co wynika z przesunięcia
naboru wniosków o dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcie.
Realne dla gminy Pyzdry były dwa partnerstwa: w Lulkowie i okolicach Konina. Z uwagi na
to, że cały powiat wrzesiński dążył do Lulkowa gmina Pyzdry też do tego Stowarzyszenia
Gmin przystąpiła.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXI/139/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.
System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz
z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie („za”– 4).
Ad. 6.
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na
przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu pn. „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych”. Projekt uchwały
stanowi załącznik do protokołu.
Gmina Pyzdry otrzyma ok. 180.000 zł na prowadzenie dodatkowych zajęć we wszystkich
szkołach podstawowych dla wszystkich dzieci – bardzo zdolnych i mniej zdolnych oraz na
doposażenie szkół. Szkoły wiejskie otrzymają po 30.000zł, szkoła w Pyzdrach 60.000 zł.
Gmina przy realizacji tego projektu nie musi wykazywać środków własnych.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na
przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu pn. „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych” („za” –4).
Ad. 7.
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie użyczenia
nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Ruda Komorska na cele prowadzenia Warsztatu
Terapii Zajęciowej. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Poinformował, że dotychczasowa umowa użyczenia dobiega końca i dlatego proponuje się
dalsze jej przedłużenie na okres 10 lat.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości
zabudowanej położonej we wsi Ruda Komorska na cele prowadzenia Warsztatu Terapii
Zajęciowej na 10 lat („za” – 4).
Ad. 8.
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 93/1, 94, 98 położonych we wsi Walga. Proponuje
się wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, ponieważ wnioskodawca p. Krzysztof
Kasprolewicz (dotychczasowy dzierżawca) posiada udział 6/16 w przedmiotowych działkach
przy udziale 10/16 Gminy Pyzdry. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych we wsi Walga w drodze
bezprzetargowej na 5 lat („za” – 4).
Ad. 9 -10.
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9.12.2005 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz w sprawie zmiany
uchwały Nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. Projekty uchwał
stanowią załącznik do protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/216/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9.12.2005 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych („za” –4).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok („za” – 4).
Ad. 11.
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2011r.
Przypomniał, że gmina od momentu wejścia w życie ustawy o działalności pożytku
publicznego rok rocznie zobowiązana jest do uchwalania w/w programów, w których określa
się zasady współpracy.
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Po uchwaleniu budżetu gmina ogłasza przetargi, w których biorą udział organizacje
pozarządowe i one wykonują zadania publiczne. Najczęściej są ogłaszane konkursy
w zakresie sportu, wypoczynku młodzieży oraz turystyki.
Omawiany projekt podlega konsultacjom. Jest on omawiany z organizacjami pozarządowymi.
Ostatnio ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie zmieniła się i teraz dopuszczalne jest,
aby małe projekty do 10.000 zł realizować bez konkursu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2011r („za”–4).
Ad. 12.
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie określenie sposobu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt
uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła
obowiązek, aby każdy samorząd uchwalił regulamin konsultacji, czyli zasady, na jakich
będzie się z organizacjami pozarządowymi porozumiewał.
Poinformował, że zaproponowany zapis § 3 ulega zmianie na: uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, ponieważ nie ma wymogu publikowania tej uchwały w dzienniku
urzędowym wojewody.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenie sposobu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji („za” – 4).
Ad. 13 – 14.
Przemysław Dębski, sekretarz - gmina jest zobowiązana co roku uchwalać Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii.
Środki na realizację tych programów pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Na rok 2011 jest zaplanowana kwota 95.000zł, z czego 69.950 zł na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a 25.050 zł na przeciwdziałanie
narkomanii.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy dożywianie dzieci w szkołach stanowi terapie
alkoholową?
Krzysztof Strużyński, burmistrz – jest to niesienie pomocy dzieciom z rodzin
uzależnionych od alkoholu. Zdarza się, że dzieci z takich rodzin nie zawsze mają obiad
w domu.
Marianna Urbaniak, radna potwierdziła na przykładzie szkoły podstawowej we
Wrąbczynkowskich Holendrach, że pomoc niesiona niektórym dzieciom w postaci
dożywiania była dla nich bardzo potrzeba.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za” – 4).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii („za” – 4).
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Ad. 15.
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że od nowego roku:
a) nie będzie w Pyzdrach Zakładu Energetycznego,
b) w związku ze wzrostem podatku VAT wzrośnie opłata za wodę i ścieki.
Marek Kamiński, radny zapytał, czy prawdą jest, że w sprawie wywożenia nieczystości
komunalnych muszą odbywać się przetargi?
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że jest to na razie na etapie propozycji,
konsultacji. Ale dąży się do tego, żeby za to zagadnienie odpowiedzialna była gmina.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy jest możliwość otrzymania dodatkowych koszy na
plastik do m. Rataje?
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że zostanie przeprowadzone rozeznanie, czy
jest taka możliwość.
Marek Kamiński, radny zapytał, czy przedsiębiorstwo PUK Września odbierające odpady
może dostarczać swoim klientom worki na plastik?
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że gmina udostępnia pojemniki
ogólnodostępne. W sprawach indywidualnego odbierania plastiku z posesji należy się
skontaktować z PUK.
Członkowie Komisji poruszyli temat dotyczący korzystania z pojemników ogólnodostępnych
do plastiku. W/w pojemniki są wypełniane nie tylko plastikiem. Mieszkańcy wrzucają także
inne odpady.
Marianna Urbaniak, radna stwierdziła, że jest bardzo zaskoczona przebiegiem posiedzenia
Komisji, na którym jest miła atmosfera, można w sposób bardzo spokojny i kulturalny
wypracować stanowisko Komisji w poszczególnych tematach. Nikt na nikogo nie krzyczy.
Bardzo niemile wspomina minioną sesję, ponieważ na korytarzu sali sesyjnej została wyzwana
od chamów z Wrąbczynka.
Antonina Balicka, skarbnik poruszyła temat dotyczący stawek podatków. Poinformowała, że
nie zostały ustalone stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2011r.
Jeżeli nie zostanie podjęta decyzja o ustaleniu nowych stawek, to w roku 2011 będą
obowiązywały stawki z roku 2010.
Ale inaczej jest z podatkiem rolnym i leśnym. Jeżeli nie zostaną ustalone przez Radę stawki, to
będą w 2011r. obowiązywały górne stawki ustalone przez GUS. Na 2011 r. GUS ustalił
wysokość ceny q żyta w wysokości 37,64 zł. Cena q żyta obowiązująca w 2010r. w gminie
Pyzdry wynosiła 30,00 zł.
Dodała, ze każda obniżka stawek podatków pociąga za sobą obniżkę subwencji dla gminy.
W projekcie budżetu są uwzględnione dochody z tytułu podatku rolnego według stawki GUS.
Przemysław Dębski, sekretarz poprosił radnych, aby przeanalizowali powyższy temat,
ponieważ można nie podejmować uchwał dotyczących stawek podatków na 2011r. Wtedy
obowiązują stawki z 2010r i stawki maksymalne w przypadku podatku rolnego i leśnego.
Jeżeli natomiast stawkę podatku rolnego i leśnego radni chcieliby zmniejszyć, to nakaz
podatkowy byłby drukowany dwukrotnie tj. pierwszy ze stawką maksymalną, drugi ze stawką
ustaloną przez radnych, ale dopiero po opublikowaniu stawek w dzienniku urzędowym
wojewody.
Przypomniał, że po wyborach samorządowych na rok 2007 pozostawione zostały stawki z roku
2006.
Następnie przestawił informację na temat cen żyta obowiązujących w sąsiednich gminach przy
naliczaniu podatku rolnego:

GUS

2011
37,64

2010
34,10

2009
55,80

2008
58,29
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Pyzdry
37,64
30,00
30,00
40,80
Kołaczkowo
33,00
32,00
39,00
38,00
Zagórów
37,64
34,10
42,00
42,00
Lądek
43,10
34,10
40,00
40,00
Nekla
37,64
34,10
40,00
38, 00
Na sesję będzie przygotowana informacja na temat dochodów z tytułu podatków. Należy
pamiętać, że wpływy z podatku rolnego nie są zbyt duże, ponieważ grunty klasy V i VI są
zwolnione z opłaty podatku.
Andrzej Łyskawa, radny - szkoda, że temat podatków nie został rozpatrzony jeszcze w tym
roku. Ale na początku przyszłego powinien być.
Marek Wardeński, radny – jeżeli dochody z tytułu podatku rolnego nie są duże, to należy
pozostawić stawkę GUS.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa udzielając
opinii o możliwości spłaty kredytu będzie rozpatrywała każdą gminę indywidualnie. Gdy
dochody Rada będzie obniżała, a wydatki będą duże, wtedy opinia o możliwości zaciągnięcia
kredytu może być negatywna.
Przypomniała, że pod koniec minionej kadencji pojawiające się oszczędności w budżecie np.
po przetargach nie były przez większość radnych przekazywane na zmniejszenie deficytu, ale
na realizację dodatkowych zadań.
Były realizowane zadania, były zaciągane kredyty, które należy teraz spłacać.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak

Przewodniczący obrad:
Andrzej Łyskawa
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