Protokół nr 14/2012
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 5 września 2012 roku
w godzinach 900– 1010.
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 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.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XIV/116/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy
i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia
liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XV/128/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
5. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za” – 4 ).
Ad. 2.
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. 3.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr
XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. 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. 4.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr
XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 r. 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).

Ad. 5.
Przedstawione zostały pisma, jakie wpłynęły do biura Rady w okresie międzysesyjnym:
1) opinie i uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej do wcześniej podjętych uchwał rady,
2) Towarzystwa Wykorzystywania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi
Czeszewskiej w sprawie dofinansowania dowozu uczestników,
3) Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w
Pietrzykowie o przyznanie dotacji na działalność placówki,
4) Zarządu OSP Pyzdry w sprawie działalności orkiestry dętej.
Marek Wardeński, radny stwierdził, że orkiestra dęta w Pyzdrach działała i nadal musi
istnieć, ponieważ jest duże zainteresowanie młodzieży grą na instrumentach.
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował:
a) w trakcie Biegu Kazimierzowskiego w Pyzdrach nie było poboru krwi, ponieważ jest
w województwie tylko jeden ambulans, który w tym samym czasie był w innym
miejscu,
b) 16 sierpnia odbyło się oddanie do użytku odwiertu w Modlicy. Na rok 2013 jest
planowana eksploatacja. Jest jeszcze odwiert na Olszu. Planowany jest jeszcze odwiert
w pobliżu Lisewa. Jest szansa doprowadzenia gazu do Pyzdr ale pod warunkiem
dużego zapotrzebowania na gaz szczególnie technologiczny z gminy Pyzdry.
Henryk Pyrzyk, radny poinformował, że były nieporozumienia przy budowie ścieżki
rowerowej. Zapisy podkładów geodezyjnych, dokumentacji nie zgadzały się ze stanem
faktycznym. Ale ostatecznie uwagi mieszkańców zostały pozytywnie rozpatrzone.
Marek Wardeński, radny zaproponował, aby co 1 km ustawić ławeczki z koszem.
Dyskutowano na temat budowy boiska sportowego przy boisku Orlik w Pyzdrach. Budowa
dobiega końca. Trawa została posiana i będzie się ukorzeniach do przyszłego roku. Boisko
będzie udostępnione do użytku publicznego w przyszłym roku.
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi w m. Wrąbczynek. Były dwie oferty.
Najkorzystniejsza była firmy p. Majdeckiego z Lisewa.
Termin wykonania do 26 września 2012r.
Andrzej Łyskawa, radny zgłosił, że w ubr. między Dłuskiem a Ratajami został wykopany
rów, do odprowadzenia nadmiaru wody z pól. Do tej pory rów nie jest zasypany, rosną na min
chwasty, które rozsiewają się na przylegle pola.
Stwierdzono, że skoro rów istnieje, to powinien pozostać, bo może przyjdzie jeszcze taka
sytuacja, że będzie potrzebny. A utrzymaniem rowu – wykoszeniem traw mogliby zając się
właściciele przylegających gruntów.
Temat zostanie wyjaśniony.
Marianna Urbaniak, radna poinformowała, że działalność jednostka OSP Wrąbczynek jest
widoczna. Jednostce brakuje jedynie sztandaru.
Na powyższym zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak

