Protokół nr 9/2011
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 14 lutego 2012 roku
w godzinach 930– 1240.
Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący Komisji p. Andrzej Łyskawa
stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum,
przy którym Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. Informacja kierownika posterunku Policji w Pyzdrach na temat bezpieczeństwa
w gminie Pyzdry.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr IX/79/2011
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/10
z dnia 30.09.2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Pietrzykowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę
Pyzdry publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr VIII/73/2011
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 2032/8 położonej w Pyzdrach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry
w 2012r.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 1001/3, 1001/4, 1002/5 położonych w Pyzdrach.

12. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji w Pyzdrach
Z informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta za
2011 r. wynika, że wzrosła liczba wszczętych postępowań przygotowawczych,
legitymowania, interwencji i zatrzymań sprawców przestępstw na gorącym uczynku.
Nałożono też więcej mandatów karnych. A co najważniejsze znacznie wzrosła wykrywalność
przestępstw. Dzięki temu wynikowi Posterunek Policji w Pyzdrach jest najlepszym spośród
wszystkich w powiecie.

Nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym czuwa sześciu policjantów.
W minionym roku wszczęto 72 postępowań przygotowawczych (w 2010 r. – 51). Zakończono
74 postępowań, przy 85 stwierdzonych i 78 wykrytych. Wskaźnik wykrywalności ogólnej
wyniósł 90,7%. Policjanci zatrzymali 74 podejrzanych i 2 nieletnich sprawców czynu
karalnego.
Spośród 3451 wylegitymowanych 70 osób pouczono, a w przypadku 50 skierowano wnioski
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Słupcy. Sporządzono 247 wywiadów i innych czynności
zleconych. Interwencji domowych było 194 (o 14 więcej niż w 2010 r.).
Nałożono 22 mandaty karne (w 2010 r. - 183). Największą liczbę wykroczeń ujawniono
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym, bo aż – 183. Przyczyniło się do
tego użycie ręcznego miernika prędkości, zakupionego przez Urząd Miejski.
W minionym roku zatrzymano 56 sprawców przestępstw na gorącym uczynku (w 2010 r. 48), w tym 39 nietrzeźwych kierowców. Odnotowano 3 wypadki drogowe i 30 kolizji, w
wyniku których śmierć poniosła 1 osoba, a 3 zostały ranne.
W gminie Pyzdry nie ma problemu z młodzieżą.
Dzielnicowi oraz kierownik posterunku, w ramach programów prewencyjnych,
przeprowadzili spotkania z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i samorządowcami.
Uczestniczyli również w patrolach łączonych ze strażą leśną i miejscowym kołem
wędkarskim.
Policjanci z Posterunku Policji w Pyzdrach mają problemy z samochodem służbowym, który
jest awaryjny i często muszą korzystać z samochodu zastępczego.
Występuje problem z ogrzewaniem budynku. Brak jest opału.
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że na naradzie u Starosty Komendant
Powiatowy Policji przedstawił propozycję utworzenia centrum szkoleń na strychu budynku
Komendy Powiatowej we Wrześni.
W remoncie miałyby partycypować wszystkie gminy z terenu powiatu i Starostwo.
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że w naszej gminie ważniejszą kwestią byłoby
przeniesienie monitoringu z Urzędu do budynku Posterunku Policji. Jednak na wykonanie
powyższego potrzebne będą środki finansowe.
Przemysław Kucz, kierownik Posterunku Policji powiedział, że z przeniesieniem
monitoringu będą problemy szczególnie natury finansowej i technicznej.
Ponadto poinformował, że coraz głośniej mówi się o organizacji w policji, o likwidacji
posterunku w Pyzdrach i połączenia go z Posterunkiem w Miłosławiu. Pomija się posterunek
w Kołaczkowie, ponieważ jego koszty utrzymania są stosunkowo małe, bo mieści się w
budynku gminnym.
Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że większość zmian w budżecie jest
spowodowana tym, że od kwietnia br. sala widowiskowo – sportowa będzie przekazana pod
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pyzdrach - Gimnazjum.
W związku z tym zmniejsza się wydatki w dziale 750 rozdział 75023 (urząd gminy) o kwotę
78.170 zł( wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi hali).
Zmniejsza się także wydatki zaplanowane na salę widowiskowo – sportową, które były
zapisane w dziale 926 rozdział 92601 na łączna kwotę 50.780 zł.
Natomiast zwiększane są wydatki dla Gimnazjum, ponieważ przejmie utrzymanie hali (dział
801 rozdział 80110) o łączną kwotę 128.950 zł
Zwiększane są wydatki na dokształcanie nauczycieli o kwotę 7.000 zł i szkolenia o kwotę
1.300 zł.
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Zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 7.000 zł a zwiększa się wydatki
na wydatki inwestycyjne związane z założeniem trzech punktów świetlnych w Ciemierowie
i w m. Wrąbczynek o tę samą kwotę .Wydatki te dotyczą funduszu sołeckiego.
Zmniejsza się dotację dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji o kwotę 8.300 zł
Ponadto przedstawiła propozycje zmiany środków dla organizacji pozarządowych.
Zmniejszyć środki na zadania z zakresu oświaty i organizacji wypoczynku o kwotę 12.500 zł,
a zwiększyć środki na zadania związane ze sportem.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 4).
Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projektu uchwały w sprawie sprostowania
uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian
w budżecie.
W w/w uchwale wystąpił błąd rachunkowy dotyczący wydatków na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku
z tym przygotowano projekt uchwały, w którym dokonuje się sprostowania zaistniałego
błędu.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr
IX/79/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie
(„za” – 4).
Ad. 3.
Hanna Frątczak, pracownik urzędu poinformowała, że w związku z planowanym
przekazaniem sali widowiskowo – sportowej Gimnazjum rozszerza się źródła dochodów
gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów oraz zwiększa się zakres
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku dochodów.
Do tej pory na tym rachunku były gromadzone środki związane z dożywaniem.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVII/264/10 z dnia 30.09.2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków
dochodów („za” – 4).
Ad. 4.
Hanna Frątczak, pracownik urzędu poinformowała, że zostały dokonane wszystkie
czynności dotyczące likwidacji szkoły.
Są opinie związków zawodowych działających na terenie gminy i kuratora.
W związku z tym odczytała opinie:
- Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Koninie,
- Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Pyzdry,
- Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Marek Wardeński, radny zapytał, czy powstało stowarzyszenie, które chce przejąć dalsze
prowadzenie szkoły?
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że stowarzyszenie powstało, wystąpiło
z wnioskiem o udostępnienie budynku, ale nie okazało jeszcze żadnego dokumentu
potwierdzającego jego formalne istnienie.
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że wniosek o rejestrację do sądu stowarzyszenie
złożyło. Ale nie wie czy zostało już zarejestrowane.
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Przemysław Dębski, sekretarz powiedział, że dopóki stowarzyszenie nie zostanie
zarejestrowane tematu dotyczącego przekazania budynku nie będzie.
Marek Kamiński, radny zapytał, czy jest realne, oczywiście gdy formalnie powstanie
stowarzyszenie, aby zajęcia w szkole w Pietrzykowie rozpoczęły się od 1 września 2012 r.
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odpowiedziała, że gmina likwiduje szkołę, a
stowarzyszenie musi na nowa otworzyć szkołę podstawową w Pietrzykowie. Jeżeli
stowarzyszenie zostanie zarejestrowane w sądzie, to do września jest wstanie uruchomić
szkołę.
Marek Wardeński, radny dodał, że na zebraniu z rodzicami w Pietrzykowie było
powiedziane, że stowarzyszeniu zostanie nieodpłatnie przekazany budynek szkolny wraz z
wyposażeniem.
Marianna Urbaniak, radna zapytała, a co z dowozem dzieci do szkoły?
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odpowiedziała, że dowóz dzieci do szkoły
niepublicznej społecznej spoczywa na organie prowadzącym, czyli stowarzyszeniu. Dowozi
się dzieci do szkoły, gdy odległość do szkoły jest większa niż 3 km.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej
Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie („za”– 2, „przeciw”– 2).
Ad. 5.
Hanna Frątczak, pracownik urzędu poinformowała, że w związku z likwidacją szkoły
podstawowej obowiązkiem gminy jest przydzielenie obecnego obwodu szkolnego
Pietrzyków do najbliższej szkoły znajdującej się w okolicach likwidowanej szkoły na terenie
gminy. Zatem dzieci z obwodu szkolnego Pietrzyków przydzielone zostały do obwodu
szkolnego w Pyzdrach.
Marek Kamiński, radny zauważył, że w uchwale są wymienione miejscowości, w której
nikt nie mieszka – Kamień, Lisiaki.
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odpowiedziała, że chociaż w danej miejscowości nikt
teraz nie mieszka, ale powinny być uwzględnione w sieci szkół.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
szkół podstawowych, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę
Pyzdry publicznego przedszkola, punktów przed-szkolnych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych („za” – 4).
Ad. 6.
W związku z wyborem nowego sołtysa w sołectwie Białobrzeg p. Małgorzaty Maćkowiak
konieczne jest wprowadzenie zmiany w uchwale dotyczącej zbierania podatków.
Andrzej Łyskwa, radny stwierdził, że tylko w gminie Pyzdry sołtysi roznoszą nakazy
podatkowe za darmo, chociaż to nie jest ich obowiązkiem. Zaproponował stawkę 2 zł za
rozniesiony nakaz.
Osobiście jest też sołtysem i wie jakie są wydatki sołtysa, ile czasu poświęca na prace
społeczne na rzecz sołectwa.
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że na kwestie wynagrodzenia sołtysów należy
spojrzeć kompleksowo. W gminie Pyzdry sołtysi otrzymują ryczałt miesięczny w postaci
diety w wysokości 120 zł, 69 zł za udział w sesji Rady Miejskiej czy naradzie zwołanej przez
burmistrza oraz wynagrodzenie w wysokości 5,25% od zebranej kwoty podatku.
W innych gminach to wynagrodzenie może być skumulowane tylko w wynagrodzeniu za
inkaso.
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Jeżeli sołtysi nie będą chcieli roznosić nakazów podatkowych, to nikt ich do tego nie będzie
zmuszał. Zostanie przeprowadzona kalkulacja i może roznoszenie nakazów przez gońca
będzie tańsze.
Ponadto dodał, że z obsadzaniem funkcji sołtysa ostatnio nie jest źle. O tym świadczą
ubiegłoroczne wybory sołtysów, które cieszyły się zainteresowaniem, a w niektórych
sołectwach nawet dużym zainteresowaniem, bo było nawet po 2-3 kandydatów.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady zauważyła, że sołtysi nie powinni wszystkich
obowiązków społecznych brać na swoje ramiona, należy się nimi dzielić z mieszkańcami.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr
VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso („za” - 4)
Ad. 7.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały sprawie zbycia prawa własności
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 2032/8 o pow. 0,0480 ha położonej
w Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej.
W/w działka zostanie sprzedana na powiększenie istniejącej działki („za”- 4).
Ad. 8.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gmina Gniezno wyraziło zgodę na
przyjęcie z gminy Pyzdry do 5 psów rocznie do swojego schroniska. Koszt przyjęcia 1 psa –
1.100 zł. Warunkiem nawiązania współpracy w zakresie realizacji obowiązku opieki nad
bezdomnymi zwierzętami jest podjęcie uchwały.
Ponadto poinformował, że gmina jest zobowiązana do opracowania i zatwierdzenia programu
ochrony nad zwierzętami. Przed uchwaleniem w/w program musi być on skonsultowany min.
z lekarzem weterynarii.
Nowa ustawa o ochronie zwierząt nakłada na gminy nowe zadania, a co za tym idzie koszty
np. związane z kastracją, czipowaniem psów.
To kolejne dodatkowe zadanie gminy, tak jak gospodarka odpadami, za którą stanie się
odpowiedzialna od połowy 2013 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy
w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami
z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w 2012r. („za” – 4).
Ad. 9 -10.
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że wpłynęło pismo z prośbą o dokonanie
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje działki o numerach geod. 1001/3, 1001/4 i 1002/5,
położone w miejscowości Pyzdry przy ulicy Mostowej.
Celem opracowania planu jest przeznaczenie przedmiotowego terenu pod zabudowę
mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
Z wnioskiem o sporządzenie zmiany planu zwrócili się właściciele terenu, który chce
rozbudować istniejącą stację przeglądu technicznego pojazdów o samochody ciężarowe
i autobusy.
Z uwagi na fakt, że przeznaczenie przedmiotowego terenu pod zabudowę mieszkaniową
z dopuszczeniem usług jest sprzeczne ze studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry konieczne jest również podjęcie uchwały
w sprawie zmiany przedmiotowego studium.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pyzdry i projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 1001/3, 1001/4, 1002/5 położonych
w Pyzdrach („za” – 4).
Ad. 10.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady poinformowała, że na białaczkę zachorował
Tomek Zaremba z terenu gminy Pyzdry. Osoby zainteresowane mogą udzielić pomocy
rodzicom chłopca.
Gdy parafie Pyzdry obejmował nowy proboszcz przybył on do urzędu, aby się przedstawić.
Złożył pismo, w którym wyraził nadzieję, że między parafią a gminą nawiąże się współpraca,
że gmina wesprze finansowo kontynuację remontu kościoła farnego.
Gmina finansowo nie może pomagać parafii, ale może udzielić pomocy w innej formie.
Przemysław Dębski, sekretarz dodał, że ze strony gminy parafia ma udzieloną pomoc
techniczną – został wykonany projekt na remont dachu na budynku klasztornym.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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