
Protokół nr 11/2012 
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw 

Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
z dnia 24 kwietnia 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 sprzedaży nieruchomości rolnych 

położonych w Ciemierowie – Kolonii.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy 

miejscowości Ciemierów  na lata 2010 – 2017”. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy 

miejscowości Kruszyny na lata 2012 – 2019”.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja 
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego 
przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Gminy  
i Miasta Pyzdry jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

6. Sprawy bieżące.  
  
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie został przygotowany w oparciu o pisma informujące o zmniejszeniu bądź 
zwiększeniu przyznanych dotacji oraz w oparciu o analizę budżetu. Proponuje się 
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:  
1)  
zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.904,00 zł  
dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 43.669,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,  
dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 46.335,00 zł - dotacja dla M-G Ośrodka Pomocy Społecznej,  
dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 900,00 zł - dotacja dla M-G Ośrodka Pomocy Społecznej,  
zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.904,00 zł  
dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 43.669,00 zł - rezerwy,  
dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 46.335,00 zł - świadczenia z pomocy społecznej,  
dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 900,00 zł -M-G Ośrodek Pomocy Społecznej,  
2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 81.636,00 zł:  
dz. 758 rozdz. 75821 o kwotę 81.375,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych,  
dz. 852 rozdz. 85210 o kwotę 261,00 zł - dotacja dla M-G Ośrodka Pomocy Społecznej.  
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.636,00 zł:  
dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 81.375,00 - rezerwy,  
dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 261,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla M-G 
Ośrodka Pomocy Społecznej).  
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Po analizie realizacji budżetu proponuje się następujące zmiany:  
 
dz 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększyć o kwotę 202.878 ,00 zł z przeznaczeniem na: 180.000 
zł na przebudowę drogi w m. Wrąbczynek, 22.878,00 zł na budowę chodnika przy ul. Flisa,  
a zmniejszyć § 6058 o kwotę 77.421,18 zł wydatki inwestycyjne na budowę ścieżki 
rowerowej pochodzące z budżetu unii europejskiej i w § 6059 wydatki inwestycyjne  
w kwocie 235.782,82 zł na budowę ścieżki – środki krajowe,  
dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 zwiększyć o kwotę 35.997,50 zł (odsetki od odszkodowania dla 
ucznia z gimnazjum), § 4590 o kwotę 90.000,00 zł (odszkodowanie) i w § 4610 o kwotę 
4.500,00 zł (koszty sądowe).  
dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 zwiększyć o kwotę 7.326,00 zł na utworzenie policyjnego 
centrum edukacji we Wrześni,  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że policja tworzy centrum edukacji, a miewa problemy 
finansowe z zakupem paliwa do samochodu.  
Stwierdził również, że gmina będzie budowała ścieżkę rowerową, która nie będzie zaliczana 
do majątku gminy.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że na terenie gminy jest wielu zarządców np. 
za wały odpowiada Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ale gdyby gmina 
przy wale nie zrobiła, to zbyt szybko nie byłoby wykonane.  
Gmina pewne zadania wykonuje, bo dotyczy to terenu gminy i o to apelują mieszkańcy.  
Marek Kami ński, radny stwierdził, gdyby zada związane z utrzymaniem wałów i pieniądze 
na to zadanie otrzymały gminy, to wały byłyby lepiej utrzymane niż dotychczas.  
 Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła pozostałe propozycje zmian w budżecie.  
dz. 900  
rozdz. 90001 § 6050 zwiększyć o kwotę 95.000,00 (nowe zadanie – budowa odwodnienia 
przy ul. Wrzesińskiej, która jest związana z budową ścieżki rowerowej), 
rozdz. 90015 (oświetlenie uliczne ) § 4260 zmniejszyć o kwotę 90.000,00 – zużycie energii, 
 w § 4300 o kwotę 35.997,50 zł – usługi, 
rozdz. 90095 (pozostała działalność) § 4210 (zakupy) zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł  
i zwiększyć § 6050 o kwotę 8.000,00 zł (budowa przystanku autobusowego w Górnych 
Grądach z rudy żelaza. Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr wyszło z propozycją budowy 
w/w przystanku. Według założeń gmina zakupi materiał na budowę przystanku,  
a Towarzystwo zabezpieczy wykonanie. Wymagane uzgodnienia dotyczące budowy 
przystanku Towarzystwo już posiada.   
Komisja Budżetowo – Finansowa i Oświaty nie wyraziły zgody na przeznaczenie 8.000 zł na 
budowę przystanku z rudy żelaza.  
Przemysław Dębski, sekretarz dodał, że kwota 8.000 zł jest przeznaczona na materiał 
budowlany. Wykonanie przystanku jak również uzyskanie wymaganych pozwoleń zapewnia 
Stowarzyszenie. Lokalizacja – Górne Grądy. Zdaniem członków Komisji Budżetowo – 
Finansowej i Oświaty ta lokalizacja przystanku jest nieodpowiednia.  
Andrzej Łyskawa, radny zaproponował, aby z kwoty 8.000 zł przeznaczyć 1.000 zł na 
dokończenie ubikacji przy świetlicy wiejskiej znajdującej się w pałacu w Ratajach.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że wszystkie dodatkowe wydatki należy 
uzgodnić z Burmistrzem i skarbnikiem.  
  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie po 
wykreśleniu kwoty 8.000 zł przeznaczonej na budowę przystanku z rudy żelaza („za” – 4.)  
 
 Ad. 2.  
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Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości rolnych nr 29 o pow. 0,65ha, nr 30/1 o pow. 1,74 ha i nr 30/3 o pow. 0,28 ha 
położonych w Ciemierowie – Kolonii. Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. 
Obecnie w/w grunt jest wydzierżawiony do zbiorów płodów rolnych.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
rolnych położonych w Ciemierowie – Kolonii („za” – 4).  
 
Ad. 3 - 4.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian 
„Planu odnowy miejscowości Ciemierów na lata 2010 – 2017” i „Planu odnowy 
miejscowości Kruszyny na lata 2012 – 2019”.  
Będzie składany wniosek do programu „Odnowa wsi” na remont świetlicy w Ciemierowie  
i place zabaw. 
Marek Wardeński, radny zapyta, czy na remonty klasztory zostały przyznane środki  
z zewnątrz? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że urząd marszałkowski przyznał 20.000 zł,  
a konserwator zabytków zero.  
Zostanie także złożony wniosek do Leader . Ale z tego źródła pieniądze są wypłacane dopiero 
po wykonaniu inwestycji.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu 
odnowy miejscowości Ciemierów  na lata 2010 – 2017” i zatwierdzenia „Planu odnowy 
miejscowości Kruszyny na lata 2012 – 2019” („za” – 4).  
  
Ad. 5.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
jest to jakby przybudówka urzędu marszałkowskiego w Poznaniu w zakresie promocji 
województwa. Organizacji udało się pozyskać środki finansowe rozdzielane poza konkursem. 
Projekt „Wielka Pętla Wielkopolski” dotyczy turystyki wodnej w Wielkopolsce. Gminy, które 
leżą przy rzece Warta są ujęte w tym projekcie jako partnerzy. Partnerzy zostali poproszeni  
o zabezpieczenie w swoich budżetach wkładu własnego. W przypadku gminy Pyzdry jest to 
kwota 15.000 zł na rok 2013.  
Gmina będzie mogła korzystać z wyprodukowanych materiałów promocyjnych.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja 
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez 
Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Gminy i Miasta Pyzdry 
jako Partnera Projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 („za” – 4). 
 
Ad. 6.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że zmieniły się przepisy dotyczące wyborów. 
Powstał tzw. kodeks wyborczy, który reguluje sprawy dotyczące wszystkich rodzajów 
wyborów.  
Nowa ustawa zakładu podział gmin na okręgi jednomandatowe. W gminie Pyzdry 
wybieranych jest 15 radnych i w związku z tym gmina zostanie podzielona na 15 okręgów 
wyborczych.  
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Nowego podziału gminy na okręgi jednomandatowe należy dokonać do 31 października 
2012r, natomiast projekt podziału gminy należy przedłożyć komisarzowi wyborczemu  
w Koninie do 15 maja br.  
Przy podziale gminy na okręgi należy brać pod uwagę tzw. normę przedstawicielską, którą 
wylicza się poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych 
wybieranych w danej gminie. W przypadku gminy Pyzdry norma przedstawicielska wynosi 
487. Liczba mieszkańców musi być zbliżona do tej liczby. Należy też pamiętać, aby obszar 
okręgu był w miarę zwarty geograficznie. Są dopuszczalne rozbieżności, jeśli chodzi o liczby 
mieszkańców w okręgach. W przypadku gminy Pyzdry dopuszczalna rozbieżność wynosi  
340 – 630 osób. Ustawa dopuszcza dzielenie sołectw.  
Następnie przedstawił propozycje podziału miasta i gminy Pyzdry na okręgi 
jednomandatowe. Propozycja stanowi załącznik do protokołu.  
Marek Kami ński, radny zaproponował, aby przy podziale gminy na okręgi wyborcze nie 
dzielić sołectw.  
 
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną propozycje podziału gminy na okręgi 
jednomandatowe.  
 
Ad. 7.  
Marek Wardeński radny wnioskował o podjecie działań zmierzających do odnowy 
oznakowania poziomego i wymiany nawierzchni chodników powiatowych szczególnie przy 
ul. Niepodległości. 
Marianna Urbaniak, radna zapytała, czy w szkole we Wrąbczynkowskich Holendrach 
będzie oddział przedszkolny, a jak go nie będzie to dlaczego? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.  
Ponadto poinformował, że zostało wydane zarządzenie dotyczące ram funkcjonowania 
placówek oświatowych w gminie. Wynika z niego, że jak w oddziale jest 5 i mniej niż 5 
uczniów, to organ prowadzący szkołę nie wyraża zgody na tworzenie oddziału. W czwartej 
klasie szkoły podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach było 5 uczniów i rodzice 
wyrazili zgodę na to, aby te dzieci dojeżdżały do szkoły w Pyzdrach.  
Z prognozy urodzeń wynika, że w przeciągu kilku lat szkoła we Wrąbczynkowskich 
Holendrach samoistnie przekształci się w szkołę klas I- III.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


