Protokół nr 12/2012
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw
Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w godzinach 900– 1110.
Posiedzenie Komisji otworzył 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011 rok
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XIII/107/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na
okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry.
7. Informacja nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Pyzdry.
8. Sprawy bieżące.

Ad. 1 – 2
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry za 2011 r. oraz z uchwałą Nr SO-0954/2/7/2012/Ko składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3.04.2012r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Marek Wardeński, radny stwierdził, że z opinii RIO wynika, że Rada Miejska nie będzie
mogła uchwalić w 2014 r. budżetu. W związku z tym zapytał, co należy zrobić, by uchwalić
budżet na rok 2014?
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że będzie trzeba obniżyć wydatki bieżące,
a podnieść dochody poprzez min. podniesienie podatków i opłat lokalnych. Od przyszłego
roku nie udzielać dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata do
wody i ścieków – ok. 200.000 zł rocznie). Szczególnie podwyższeniu powinna ulec stawka za
ścieki, która jest dużo niższa od obowiązujących w sąsiednich gminach. Należało by też
zastanowić się nad reorganizacją zakładu.
Także należałoby przeanalizować kwestię połączenia instytucji kultury.
Zrezygnowano z zaplanowanych podwyżek wynagrodzenia dla pracowników Urzędu.
Zobaczy się, jakie będą oszczędności związane z likwidacją szkoły w Pietrzykowie. Było
wiadomo, jakie miały być, ale teraz nie wiadomo, bo powstanie szkoła społeczna
i przedszkole. Z tego tytułu jakieś obciążenie dla budżetu gminy będzie.

Antonina Balicka, skarbnik dodała, że należy także ograniczyć rozchody z tytułu zaciągania
kredytów. Do 2014r. odstąpiono od budowy przedszkola w Pyzdrach, bo bez finansowego
wsparcia zewnętrznego gmina z własnych środków nie jest wstanie je wybudować.
Inwestycja ta zostanie wprowadzona do budżetu, jak wskaźniki ulegną poprawie.
Marek Kamiński, radny zapytał, czy przy malejącej liczbie dzieci jest sens budować nowe
przedszkole?
Marek Wardeński, radny odpowiedział, że przedszkole jest potrzebne, bo w dalszej
perspektywie istniejący obiekt nie będzie się już nadawał do dalszej eksploatacji.
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że budowa przedszkola jest potrzebna, jedynie
można się zastanowić, czy w zaplanowanym zakresie.
Dodał, że w 2012 r. kończą się fundusze unijne, kolejne będą dopiero na przełomie roku
2014/15.
Aby skorzystać z tego kolejnego rozdania środków unijnych należałoby do tego czasu
zminimalizować realizację inwestycji.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, co to znaczy, że gmina będzie dopłacać do szkoły, która
powstanie w Pietrzykowie?
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że wraz z uruchomieniem szkoły
w Pietrzykowie będą jakieś obciążenia finansowe dla gminy. W Pietrzykowie ma powstać
oprócz szkoły także przedszkole. Przedszkola dotychczas w Pietrzykowie nie było i gmina nie
wydatkowała na ten cel żadnych środków, a teraz będzie zobowiązana.
Na przedszkola subwencji oświatowej nie ma, są utrzymywane z budżetu gminy.
Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne „Nasza szkoła” jeszcze nie wie,
ile dzieci będzie uczęszczało do przedszkola.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że z informacji o wykonaniu budżetu za 2011r. wynika,
ze są zaległości w podatkach np. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 29.000 zł,
od osób prawnych – 8.000 zł.
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że czynności windykacyjne są prowadzone,
wysyłane upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze. W sytuacjach możliwych komornik
ściąga należności.
Jarosław Orłowski, z-ca skarbnika dodał, że kwota 8.000 zł zaległości wynika
z dokonywania nieterminowej wpłaty należnego podatku przez jedną z instytucji działających
na terenie gminy.
Zaległości w podatkach nie są duże, wynoszą ok. 2%. Gdy zaległości uda się prawie ściągnąć,
to narastają nowe.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że w części opisowej sprawozdania podawany jest
procent wykonania budżetu w stosunku do zakładanego planu W niektórych przypadkach jest
duża rozbieżność między dochodami a wydatkami.
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że tego nie można porównywać, np. dochody
z szaletu miejskiego nie pokryją wydatków na szalety. Podobnie wpływy za korzystanie
z przedszkola nie pokrywają dotacji, jaką gmina udziela na działalność tej placówki.
Krzysztof Strużyński, burmistrz przypomniał, że będą zlikwidowane ogólnodostępne
pojemniki na szkło i plastik. Z tego tytułu będą niższe wydatki dla gminy, bo za odbiór szkła
i plastiku będą płacili mieszkańcy.
A gdy będzie gmina odbierała odpady komunalne, to też nie będzie miała 100% ściągalności.
Jarosław Orłowski, z-ca skarbnika stwierdził, że planując np. dochody ze sprzedaży
planuje się określone przychody, ale nigdy nie wiadomo, czy wszystko, co zostało
zaplanowane uda się sprzedać i za kwoty, jakie zostały zaplanowane.
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że od mieszkańców wsi Rataje odpady komunalne
odbiera firma ze Strzałkowa. Firma ta o fakcie likwidacji przez gminę koszty na szkło
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i plastik nic nie wie. Firma także nie będzie indywidualnie od mieszkańców odbierała szkła
i plastików, bo się firmie nie będzie opłacało, ponieważ nie ma pełnej segregacji.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gdy jedna z gmin zaczęła odbierać odpady
od swoich mieszkańców, to okazało się, że liczba śmieci jest o połowę wyższa od ilości
śmieci, jakie odbierały wyspecjalizowane firmy. Z tego wynika, że jak mieszkaniec opłaca
„podatek śmieciowy” to całkowitą ilość wyprodukowanych śmieci oddaje gminie.
Marek Kamiński, radny stwierdził, że jak mieszkaniec będzie musiał za posegregowane
szkło i plastik jeszcze dodatkowo płacić, to nie będzie prowadził segregacji i wszystkie śmieci
będzie wrzucał do jednego pojemnika.
Obecnie widoczne jest wyrzucanie folii np. od silosów, a przecież są specjalistyczne firmy,
które folie z gospodarstw rolnych odbierają osobiście. Wystarczy zgłosić fakt posiadania folii.
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że wszystkie rozbieżności w budżecie są
wyjaśnione w informacji opisowej. W niektórych przypadkach było przeszacowanie planu,
w innych niedoszacowanie, bo nie wpłynęła dotacja, były różnice wynikające po
przeprowadzeniu przetargu. Żadne dane nie były brane z „sufitu”
Dane ujęte w budżecie na 2011r. były ujęte w oparciu o wykonanie budżetu za 2010r.
Andrzej Łyskawa, radny powrócił do informacji o wykonaniu budżetu za 2011r.
W dochodach zaplanowano 11.000 zł na prom w Dłusku, a wydatkowano tylko 2.000 zł.
Nie zrealizowano także niektórych inwestycji np. remont budynku w Dłusku, wykonanie
schodów przy szkole.
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w 2010r. wydatki na utrzymanie promu były
poniesione. Natomiast w 2011r. konieczne były tylko wydatki rzędu 2.000 zł. Z tego tytułu
zaoszczędzone środki.
Od realizacji niektórych inwestycji, które nie były dofinansowane zewnątrz odstąpiono, by
zachować wymagane wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że prom w Dłusku będzie tylko w 2012r.
Obecnie z promu korzysta tylko jeden rolnik, a koszty utrzymania promu są wysokie.
Rozważana jest propozycja przeniesienia promu do Pyzdr.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2011r. („za” –3, „wstrzymał się 1).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr („za” – 3, „wstrzymał się” -1).
Ad. 3.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr
XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie
(„za” – 4).
Ad. 4.
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projektu uchwały w sprawie podziału Gminy
i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby
radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Teren gminy i miasta Pyzdry został podzielony na 15 jednomandatowych okręgów.
Okręgi jednomandatowe wyznacza się tylko w gminach.
Granicami okręgów są w mieście Pyzdry ulice, a na terenie wiejskim sołectwa.
Sołectwa łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów
wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy
przedstawicielstwa, gdy liczba radnych wybieranych w danym sołectwie byłaby większa niż 1
Największy okręg liczy 594 mieszkańców, a najmniejszy 351.
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Propozycja podziału gminy i miasta Pyzdry na okręgi wyborze została pozytywnie
zaopiniowana przez Komisarza Wyborczego w Koninie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta
Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych („za” – 4).
Ad. 5 - 6.
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Pyzdry” i w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pyzdry dotyczą zatwierdzenia zmian na działkach nr 409/2 i 412/1 położonych w Pyzdrach
przy ul. Wrzesińskiej. Zmiana dotyczy dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej
z działalnością gospodarczą.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry („za”–4)
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry („za” – 4).
Ad. 7.
Członkowie Komisji stwierdzili, że w dużym stopniu pomoc oferowana przez ośrodki
pomocy społecznej psują ludzi. Dużo z nich nagminnie wykorzystują możliwości
otrzymywania pomocy materialnej przy zatajeniu rzeczywistych dochodów, których nie ma
możliwości wyegzekwowania.
Dużym obciążeniem dla gminy są podopieczni domów opieki społecznej, za pobyt których
gmina ponosi opłaty.
Komisja zapoznała się z informacją nt. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla
gminy Pyzdry i nie wniosą uwag („za” – 4).
Ad. 8.
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że p. Szymańscy wystąpili o zgodę na
uruchomienie utylizacji folii poprzez podgrzewanie jej do pewnej temperatury i uzyskiwanie
kawałków plastiku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zatwierdził to, ale z uwagami.
Produkcja ma być w cyklu zamkniętym. Tworzywa sztuczne mają być oczyszczone,
podgrzewane do odpowiedniej temperatury i przetworzenia na składnik, który dalej będzie
wykorzystywany.
Oprócz tego p. Szymańscy zajmowaliby się łupaniem kamienia polnego
Lokalizacja zakładu – jadąc do wsi Tarnowa po lewej stronie za oczyszczalnią ścieków.
Dobrze jakby odbiorca folii był na terenie gminy, bo jest jej coraz więcej. W rolnictwie jest
wykorzystywania min. do przykrywania silosów, do owijania sianokiszonek, worki po
nawozach sztucznych.
Inwestycja ma być wsparta środkami unijnymi.
Alina Banaszak, pracownik biura Rady przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do biura Rady
w okresie międzysesyjnym.
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Wpłynęły pisma:
1) Środowiskowego Domy Samopomocy w Pietrzykowie o pomoc na organizację
turnusu rehabilitacyjnego dla 4 uczestników ośrodka,
2) Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni odnośnie zmiany oznakowania pionowego na
Rynku w Pyzdrach,
3) Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” o pomoc finansową w wysokości 5.000 zł
na wykonanie wzorcowego przystanku autobusowego w Ciemierowie – Kolonii
z rudy żelaza,
4) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – opinia o wniosku Komisji
Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla Burmistrza,
5) Mieszkańców Rudy Komorskiej informujące o wycięciu przez p. Mieczysława
Podlewskiego drzew rosnących w pasie drogi między Rudą Komorska a Lisewem
w m. Olsz w ilości 15 szt.
Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni udzielił odpowiedzi, że p. M. Podlewski dokonał
wycinki drzew bez pozwolenia
6) Mieszkańców wsi Lisewo w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
przez firmę Eko–Bud p.p. Majdeckich w Lisewie,
Burmistrz poinformował, że zakład p. Majdeckich znajduje się pod lasem w Lisewie
(po bazie SKR). Na placu podgrzewany jest destrukt, uszlachetniany asfaltem
i wkładany do specjalnych termosów.
Teren, na którym znajduje się zakład jest przeznaczony pod działalność gospodarczą.
. Tematem zainteresował się regionalny dyrektor ochrony środowiska.
7) Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno Turystycznego „Nasza szkoła” w
Pietrzykowie o przyznanie środków finansowych – subwencji oświatowej na uczniów
klas I-IV i przedszkola na okres od września do grudnia 2012r.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że Stowarzyszenie z wiadomych
przyczyn nie złożyło wniosku w odpowiednim terminie o środki finansowe, dlatego
występuje z w/w wnioskiem teraz.
Subwencja oświatowa na szkołę zostanie przekazana. Natomiast na przedszkole gmina
jest zobowiązana przekazać określone środki z własnego budżetu. A
w budżecie gminy na 2012r. środki nie zostały zaplanowane. Jeszcze nie wiadomo, ile
dzieci będzie uczęszczało do planowanego przedszkola.
Dodał, że będzie przygotowany na następną sesję projekt uchwały odnośnie
przekazywania i rozliczania subwencji przez Stowarzyszenie.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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