Protokół nr 13/2012
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w godzinach 900– 1030.
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 zmian w budżecie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy i miasta na lata 2012 -2025.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych nr geod.
1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
11. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie na 2012r.
Zwiększenie dochodów:
dz. 010 rozdz. 01010 – 350,00 zł (infrastruktura wodociągowa),
dz.020 rozdz. 02001 – 506,10 zł (sprzedaż drewna),
dz. 600 rozdz. 60016 – 28.385,00 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej na budowę dróg gminnych),
dz. 700 rozdz. 70005 – 49.500,00 zł (dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności),
dz. 756 rozdz. 75618 – 800,00 zł (wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego),

dz. 853 rozdz. 85395 – 50.389,94 zł (dotacja otrzymana w ramach programu „Kapitał ludzki”,
który realizuje opieka społeczna.
dz. 900 rozdz. 90095 – 27.663,28 zł (dotacja na budowę placów zabaw),
dz. 921 rozdz. 92109 – 29.107,00 zł (dotacja na remont świetlic wiejskich),
dz. 926 rozdz. 92605 – 9.757,00 zł (dofinansowanie Biegu Kazimierzowskiego).
Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 183.854,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 – po przetargu
zmniejszenie dotacji na budowę ścieżki rowerowej).
Zwiększenie wydatków:
dz. 600 rozdz. 60016 – 15.000,00 zł (remont chodnika przy ul. Szybkiej, Niepodległości oraz
schodów przy ul. Kaliskiej),
dz. 758 rozdz. 75818 – 48.568,38 zł (rezerwa),
dz. 853 rozdz. 85395 – 50.389,94 zł (realizacja przez opiekę społeczną programu „Bądźmy
aktywni”),
dz. 921 rozdz. 92120 – 20.000,00 zł (ochrona zabytków – remont dachu na klasztorze),
dz. 921 rozdz. 92195 – 2.500,00 zł (dotacja na budowę przystanku z rudy żelaza).
Na posiedzenie Komisji przybyła przewodnicząca Rady Elżbieta Kłossowska
Zmniejszenie planu wydatków:
dz. 600 rozdz. 60016 – 106.853,82 zł (budowa ścieżki rowerowej),
dz. 801 rozdz. 80104 – 417.982,19 zł ( budowa przedszkola),
dz. 900 rozdz. 90002 515484,00 zł (dotacja na budowę wysypiska śmieci w Lulkowie.
W roku 2012r. gmina Pyzdry jest zobowiązana przekazać mniejszą kwotę niż zakładano tj.
12.400 zł.
Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków
Zmniejszenia:
dz. 852 rozdz. 852 14 – 16.000,00 zł (realizacja programu „Bądźmy aktywni”),
dz. 853 rozdz. 85395 – 1.317,50 zł (realizacja programu „Bądźmy aktywni”),
dz. 926 rozdz. 92605 – 2.500,00 zł (działalność sportowa),
Zwiększenia:
dz. 853 rozdz. 85395 – 17.317,50 zł (realizacja programu „Bądźmy aktywni”),
dz. 921 rozdz. 92195 – 2.500,00 zł ( budowa przystanku z rudy żelaza),
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za” – 4).

Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej gminy i miasta na lata 2012 -2025.
W roku 2012r. zostały zmniejszone dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w związku
ze zmianami zapisanymi w projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie.
A w następnych latach zmiany związane są ze zmniejszeniem rozchodów i przychodów.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej gminy i miasta na lata 2012 -2025 („za” – 4).
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Ad. 3.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że został przygotowany projekt uchwały
określający zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Uchwala ta jest przedmiotowa. Dotyczy dotacji na zabytki niezależnie od właściciela zabytku.
Marek Wardeński, radny zasugerował, że remontu potrzebuje mur oporowy znajdujący się
przy Muzeum, dom podcieniowy położony w Pyzdrach przy ul. Rynek.
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że w sprawie domu podcieniowego były
prowadzone rozmowy z właścicielami odnośnie wydzierżawienia.
Warunki wydzierżawienia zaproponowane przez właścicieli domu były nie do przyjęcia przez
gminę, bo np. gmina nie miałaby prawa do wymieszania czynszu za poniesione nakłady.
A mur oporowy gmina musiałaby wyremontować w ramach własnego budżetu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków („za” – 4).
Ad. 4.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że został przygotowany projekt uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na
terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Uchwała będzie dotyczyła wszystkich niepublicznych placówek oświatowych działających na
terenie gminy.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania („za” – 4).
Ad. 5.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że został przygotowany projekt uchwały
w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. Zmiana uchwały dotyczy przede wszystkim
określenia terminów wypłacania stypendiów.
Członkowie Komisji zwrócili uwagę na brak możliwości stwierdzenia faktycznych dochodów
niektórych osób ubiegających się o stypendia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry
(„za” – 4).
Ad. 6.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków („za” – 4).
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Ad. 7.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że został zmieniony dotychczas obowiązujący
Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach o dodatkowe zapisy
wynikające z nowych zadań ośrodka tj. obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pyzdry.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach („za” – 4).
Ad. 8 -9
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że wśród wniosków złożonych przez
mieszkańców odnośnie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego jest wniosek
dotyczący działek nr 1709, 1710 i 1711 położonych w Pyzdrach w rejonie ul. Zwierzyniec.
Wnioskodawca występuje o przekształcenie w/w terenu z rolnego na działki budowlane.
Wnioskodawca pokryje koszty zmiany studium zagospodarowania i planu.
Do w/w działek nie dochodzą żadne media – woda, kanalizacja, prąd.
Przy dokonywaniu zmian będą czynione starania, aby na przekształcanym gruncie powstały
drogi wewnętrzne, by gmina nie musiała dokonywać wykupu gruntu pod drogi.
Pomimo to warto byłoby dokonać przekształcenia gruntu, by dać możliwość budowania
nowych domów mieszkańcom na terenie naszej gminy. A na proponowanym gruncie może
powstać ok. 30 działek budowlanych.
Henryk Pyrzyk, radny zasugerował, żeby temat uzbrojenia działek należał do właściciela
gruntu, a nie gminy.
Marek Wardeński, radny stwierdził, że można określić procent udziału gminy i właściciela
gruntu w budowie np. drogi.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że wpłynęło 30 wniosków odnośnie zmian
w planie zagospodarowania przestrzennego.
Niektóre wnioski nie kwalifikują się do pozytywnego rozpatrzenia. Niektóre są rozpatrywane
przez urbanistę. Najprawdopodobniej większy pakiet zmian w planie zagospodarowania
zostanie przygotowany na następną sesję.
Radni zostali zapoznani z wszystkimi zgłoszonymi wnioskami.
Henryk Pyrzyk, radny poinformował, że na gruntach przy ul. Wrzesińskiej znajduje się
terem pod zabudowę na długości 150 m od osi jezdni. Dalej jest jeszcze 150 m a dale znajdują
się nuż grunty wsi Dłusk. W związku z tym zaproponował, aby całe działki na długości 300 m
były przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne z możliwością prowadzenia działalności
gospodarczej. Wtedy byłby to teren dla mieszkańców pod budowę, albo dla inwestorów.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych nr geod. 1709, 1710, 1711 obręb
Pyzdry („za” – 4).
Ad. 10.
Zostały przygotowany podział gminy na obwody wyborcze. Liczba obwodów – 6 tak, jak
dotychczas. Siedziby komisji wyborczych pozostały te same.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 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).
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Ad. 11.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady poinformowała, że mieszkańcy skarżą się na
psy wybiegające z jednego z sadów znajdujących się przy drodze Pyzdry – Tarnowa.
Należy w tej kwestii podjąć jakieś działania.
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że p. Szymańscy zgłosili do gminy wniosek
o rozpoczęciu działań w zakresie utylizacji folii na gruncie zlokalizowanym za oczyszczalnią
ścieków.
Wniosek p. Szymańskich został przesłany do dyrektora ochrony środowiska w Poznaniu
O zamiarze uruchomienia skupu i utylizacji folii zostali poinformowani właściciele
przylegających działek. Ze strony mieszkańców zgłaszane są protesty przeciwko
uruchomieniu w/w zakładu.
Andrzej Łyskawa, przewodniczący komisji zgłosił, że są problemy z nowym lokatorem
mieszkania w pałacu w Ratajach. Został zalany sufit w bibliotece.
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni
przekazał materiał na naprawę chodnika przy ul. Szybskiej i Niepodległości oraz na schody
przy ul. Kaliskiej.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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