
Protokół nr 15/2012 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 5 listopada 2012 roku 
w godzinach 1300– 1530. 

 
 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
otworzyła p. Hanna Skrzydlewska stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu 
uczestniczy 7, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować.  
W posiedzeniu komisji uczestniczył radny Marek Wardeński  
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 przyznania dotacji na roboty 

budowlane przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym  
w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej 25.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego 
nr POKL.09.01.02-30-221/12 pt. „MOJA SZANSA”, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007–2013.   

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy  
i Miasta Pyzdry.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków 
transportowych.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  
i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/98/92 
Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 8 lutego 1992 r. w sprawie opłat 
adiacenckich.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dolne Grądy.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej 
położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych 
położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska i Tarnowa.  
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14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego.  

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  

16. Sprawy bieżące. 
 
 

Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik  szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 r.  
Po wysłaniu projekty uchwały do radnych okazało się, że należy dokonać kolejnych zmian 
polegających na zmniejszeniu wydatków na szkoły podstawowe o kwotę 28.420,92 zł,  
a zwiększeniu dotacji dla niepublicznej szkoły w Pietrzykowie. Zmianie ulega także załącznik 
nr 2 do projektu uchwały o kwotę 28.420,92 zł. 
Elżbieta Ratajczyk, radna zaproponowała rozpatrzenie wniosku Towarzystwa 
Wykorzystywania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej  
o dofinansowanie dowozów osób niepełnosprawnych z gminy Pyzdry, ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Pietrzykowie na zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne do Ośrodka 
Hipnoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie.  
Gmina Kołaczkowo do swoich podopiecznych udziela dotacji.  
W trakcie dyskusji radni zasugerowali, aby w przyszłym roku w/w organizacja przystąpiła do 
konkursu, jaki gmina organizuje dla organizacji pozarządowych w ramach współpracy, a w 
roku 2012 wesprzeć finansowo kwotą 2.000 zł.   
Marek Wardeński, radny zapytał, na co zostanie wydatkowana kwota 20.000 zł, zapisana  
w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300, bo wymiana lamp miała nastąpić z funduszu 
amortyzacyjnego? 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że z funduszu amortyzacyjnego zostaną 
wymienione lampy przy ul. Nadrzecznej. Natomiast dodatkowe środki w kwocie 20.000 zł na 
oświetlenie uliczne zostanie przeznaczone na wymianę starych lamp (400) na 
energooszczędne – 10.000 zł i na konserwację oświetlenia ulicznego – 10.000 zł. 
Marek Wardeński, radny zwrócił uwagę na odpowiednią konserwację nawierzchni 
trawiastej nowo powstałego boiska sportowego przy blokach w Pyzdrach.  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz  
z dodatkowymi zapisami dotyczącymi dotacji dla niepublicznej szkoły w Pietrzykowie  
w kwocie 28.420,92 zł i dla Towarzystwa Wykorzystywania Wód Termalnych w Czeszewie  
w kwocie 2.000 zł  
Komisja Budżetowo- Finansowa - („za” – 4 ),  
Komisja Zdrowia, ….(„za’ – 2, nieobecny – 1). 
  
Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik przypomniała, że na poprzedniej sesji zostały w budżecie 
gminy zaplanowane środki na zabytki oraz opracowany regulamin udzielania dotacji. Kolejną 
czynnością jest podjęcie uchwały, która określa podmiot, któremu udziela się dotacji.  
W związku z tym został opracowany projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w kwocie 
20.000 zł na roboty budowlane przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim 
zlokalizowanym w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej 25. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty 
budowlane przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy 
ul. Kaliskiej 25  
Komisja Budżetowo – Finansowa („za” – 2, wstrzymało się -2 ),  
Komisja Zdrowia, … - („za” – 2, nieobecny - 1). 

 
Ad. 3.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gmina wcześniej złożyła wniosek o środki 
do Europejskiego Funduszu Społecznego – programu operacyjnego Kapitał Ludzki na 
prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach. Zajęcia mają za zadanie wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i dlatego zachodzi konieczność podjęcia stosownej 
uchwały tj. zatwierdzenia projektu pt. „Moja szansa”.  
Do prowadzenia zajęć będą wyłonieni nauczyciele w drodze przetargu.  

 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu 
systemowego nr POKL.09.01.02-30-221/12 pt. „MOJA SZANSA”, finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007–2013, 
Komisja Budżetowo –Finansowa („za” – 4 ), 
Komisja Zdrowia, … („za” – 2, nieobecny – 1). 

 
Ad. 4.  
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach poinformował, że został złożony wniosek  
o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
W 2012r. opłata za wodę wynosi 2,86 zł/m 3 brutto, z czego 2,20 płacą odbiorcy, a 0,66 zł 
stanowiła dotacja udzielana z budżetu gminy. Opłata za kanalizację wynosi 2,52 zł/m 3 brutto, 
z czego dostawcy ścieków płacili 2,52 zł, a 0,72 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy.  
Proponowana na rok 2013 opłata za wodę wynosi 3,08 zł/m 3 brutto, a za ścieki 3,62 zł/m 3.  
W przyszłym roku nie jest planowane dotowanie opłaty za wodę i ścieki i dlatego jest 
znaczny wzrost opłat dla mieszkańców tj. za wodę wzrost o 0,88 zł/m 3 , a za ścieki 1,10 zł/m3   
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że dla mieszkańców zaproponowana zwyżka 
opłaty za wodę i ścieki jest wysoka. W związku z tym, zaproponowała utrzymanie dotacji, ale 
niższej niż dotychczas.  
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że obecnie gminy nie stać na udzielanie dotacji na 
dopłatę do ceny za wodę i ścieki.  
Przemysław Dębski, sekretarz dodał, że gmina od przyszłego roku musi przejąć nowe 
zadanie tj. będzie odpowiedzialna za gospodarkę odpadami. Niewykluczone, że ściągalność 
za odbiór odpadów nie będzie pełna i w pewnym stopniu gmina będzie musiała własne środki 
przeznaczyć na dofinansowanie gospodarki odpadami.  
Obecna sytuacja i perspektywa nowego zadania sprawia, że dalsze dotowanie opłaty za wodę 
i ścieki jest niemożliwe.  
Elżbieta Ratajczyk, radna zaproponowała, aby chociaż do opłaty za ścieki udzielić dotacji.  
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że gmina nie może zaciągać kolejnych kredytów, 
bo już w ubiegłych latach były uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wieloletniej 
prognozy finansowej. Aby zrównoważyć budżet trzeba obniżać wydatki bieżące. Na rok 2013  
wydatki bieżące są zaplanowane na minimalnym poziomie, a nie wiadomo jak będzie ten 
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budżet się realizował. Zakłada się dużą nadwyżkę budżetową, którą planuje się spłacić raty 
kredytów przypadających do spłaty w 2013r.  
Jeżeli udzielono dotacji dla Zakalcu Gospodarki Komunalnej np. w wysokości  
50.0000 zł to o tyle trzeba by było zmniejszyć środki na wydatkach inwestycyjnych, bo 
wydatki rzeczowe, bieżące są obniżone do minimum. Nie ma zaplanowanej żadnej podwyżki, 
wypłaty inflacyjnego. Wydatki bieżące są zaplanowane na minimalnym poziomie.  
Wiadomym jest, że są trudne czasy, ludziom coraz ciężej się żyje, ale jeżeli do budżetu 
zostanie wprowadzona dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej, to kosztem zmniejszenia 
wydatków inwestycyjnych.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że większą podwyżką powinna być objęte ścieki.  
Robert Balicki, kierownik odpowiedział, że oplata za ścieki wzrosła o 1,10 zł, ale w 
porównaniu do opłat w innych gminach jest stosunkowo niska, ponieważ oczyszczalnię 
ścieków w Pyzdrach obsługuje tylko dwóch pracowników, co obniża koszty osobowe 
związane z odbiorem ścieków.  
Nie byłoby dobrym rozwiązaniem skierowanie jeszcze dwóch pracowników z Zakładu do 
obsługi oczyszczalni. Skoro przy obecnej obsadzie pracowników na oczyszczalni wszystko 
jest dobrze, to należy to utrzymać jak najdłużej się da.  
Kazimierz Szablewski, radny uznał, że proponowana podwyżka opłaty za wodę i ścieki nie 
będzie zbyt dużą. Wypowiedział się za zatwierdzeniem proponowanych opłat.  
Marek Wardeński radny stwierdził, że wodę należy oszczędzać, nie wylewać jej 
niepotrzebnie.  
Szczególnie dla rodzin wieloosobowych podwyżka opłat za wodę i ścieki oraz wprowadzenie 
nowych opłat za śmieci będzie bardzo odczuwalna finansowo.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że szczególnie w zakresie dostarczania 
wody Zakład Gospodarki Komunalnej ma duże wydatki, bo np. muszą być wymieniane złoża 
na hydroforniach, by woda była dobrej jakości. Także sieć wodociągowa jest w większości 
stara i często występują awarie.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, jaką działalność będzie prowadził Zakład  
w przyszłym roku?  
Robert Balicki, kierownik odpowiedział, ze działalność głównie będzie opierał się na 
dostarczaniu wody i odbiorze ścieków. Pozostała część działalności, to zadania dotychczas 
wykonywane typu zamiatanie ulic, szalet miejski, utrzymanie zieleni miejskiej, może 
realizacja zadania przy cieku Flisa.  
W związku ze zwężeniem działalności konieczne jest zmniejszenie zatrudnienia. Na dzień 
dzisiejszy 1 pracownik odszedł na emeryturę, jeden na rentę. Zwolniony został jeden 
pracownik, który nie pracował w Zakładzie nawet 1 roku. Dwóch pracowników jest na 
zwolnieniu lekarskim. 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie przestrzennego wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
Gminy i Miasta Pyzdry - woda – 3,08 zł /m3 , ścieki – 3,62 zł /m3  
Komisja Budżetowo – Finansowa („za” – 3, wstrzymał się – 1) ,  
Komisja Zdrowia („za” 2, nieobecny -1). 
 
Ad. 5.  
Arleta Górecka, pracownik urzędu omówiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
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Rodzaj podatku Stawka 
Ministra 
Finansów  
na 2013r. 

Propozycja 
Burmistrza 
na 2013 r. 

 
od budynków lub ich części mieszkalnych – od 1 m² 
powierzchni użytkowej   

 
0,73 zł 

 
0,62 zł 

od budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
od 1 m² powierzchni użytkowej   

 
22,82 zł 

 
16,48 zł 

od budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej 

 
10,65 zł 

 
10,65 zł 

od budynków związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej  

 
4,63 zł 

 
4,63 zł  

od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – od  1 m² powierzchni  

 
7,66 zł 

 
6,13 zł 

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w 
ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni   

 
0,88 zł 

 
0,75 zł 

od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni   

 
4,51 zł 

 
4,51 zł 

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² 
powierzchni   

 
0,45 zł 

 
0,30 zł 

budowle  2% 2 % 
 
 
Radni zwrócili uwagę na bardzo niską stawkę Ministra Finansów ustaloną do budynków 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, która wynosi 4,63 zł, gdy dla 
pozostałych podmiotów gospodarczych – 22,82zł.  
  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości: 
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m² powierzchni,  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 
4,51 zł od 1 ha powierzchni,   

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m² 
powierzchni,   

 2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,   
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
16,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, ,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 
od 1 m² powierzchni użytkowej ;  

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,13 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej ,  

 3) od budowli – 2,00 % ich wartości.  
Komisja Budżetowo – Finansowa – („za” -  4).  
Komisja Oświaty – („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad. 6.  
Arleta Górecka, pracownik urzędu omówiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.  
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2012 r.  
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłosił 
cenę żyta w kwocie. 75,86 zł za 1 dt.  
Burmistrz proponuje obniżyć w/w cenę do kwoty 38,69 zł za 1 dt. .  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 75,86 zł do kwoty 38,69 zł  
Komisja Budżetowo – Finansowa – („za” -  4).  
Komisja Oświaty – („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad. 7.  
Renata Frontczak, pracownik urzędu przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
Stawki proponowane przez Burmistrza na 2013 r. wzrastają o 2%.  
Marek Wardeński, radny zasugerował, że stawki podatku do samochodów ciężarowych od 
3,5 tony do 12 t są zbyt wysokie.  
  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych  
Komisja Budżetowo – Finansowa – („za” -  4),  
Komisja Oświaty – („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad.8.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnień  
w podatku od środków transportowych („za” – 6, nieobecny -1). 
 
Ad. 9.  
Wiesława Sawczuk, pracownik urzędu przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  
Na rok 2013 r. jest przygotowana propozycja wynagrodzenia w wysokości 6 % od zebranej kwoty 
podatków.  
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Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso w wysokości 6% od zainkasowanej 
kwoty: 
Komisja Budżetowo – Finansowa – („za” -  4),  
Komisja Oświaty – („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że jest ustawa, która umożliwia gminom 
podejmowanie uchwał w sprawie opłat adiacenckich.  
W momencie, kiedy gmina wykonuje jakiejś inwestycje na skutek których wzrasta wartość 
przedmiotowej nieruchomości np. przy doprowadzeniu wodociągu, kanalizacji, wybudowaniu 
drogi, to wtedy gmina może podjąć taką uchwałę i naliczyć opłatę w związku ze wzrostem 
wartości nieruchomości.  
Omawiana dzisiaj uchwała rady z 1992r. jest niezgodna z obecnym stanem prawnym 
i zachodzi konieczność jej uchylenia.  
A będą czynione starania w celu przygotowania nowej uchwały dotyczącej opłat 
adiacenckich.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XVIII/98/92 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 8 lutego 1992 r. w sprawie opłat 
adiacenckich:  
Komisja Budżetowo – Finansowa – („za” -  4),  
Komisja Oświaty – („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad. 11.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gruntowej zabudowanej o nr 565 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie geodezyjnym Dolne 
Grądy. Sprzedaż odbędzie się w drodze bezprzetargowej. Z prawa pierwokupu skorzysta 
obecny dzierżawca.  
Komisja Budżetowo – Finansowa  („za” -  4), Komisja Oświaty („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad. 12.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
rolnej nr 169/1 o pow. 0,22 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  
Sprzedaż w drodze przetargu.  
Komisja Budżetowo – Finansowa – („za” -  4),  
Komisja Oświaty – („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad. 13.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska nr 34/8 o pow. 0,2935ha  
i Tarnowa nr 2511/1 o pow. 0,0084ha, nr 2511/3 o pow. 0.2590 ha, nr 2559 o pow. 0,1650 
ha i nr 2571 o pow. 0,0610 ha. Sprzedaż w drodze przetargowej.  
Komisja Budżetowo – Finansowa – („za” -  4),  
Komisja Oświaty – („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad. 14.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego nr 25 o pow. użytkowej 81,4 m 2 położonego w 
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podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Nowoogrodowej 3 B  
w Pyzdrach: 
Komisja Budżetowo – Finansowa – („za” -  4),  
Komisja Oświaty – („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad. 15.  
Projekt uchwały jest realizacją ustaleń uchwały Nr VII/58/2011 z dnia 29 września 2011 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry. W wyniku prowadzonych  
w ostatnich latach badań sejsmicznych wykryto struktury Lisewo i Komorze, jako potencjalne 
złoża gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. Wykonany w bieżącym roku 
odwiert Lisewo-1k potwierdził występowanie gazu ziemnego w złożu Lisewo w ilości 
ekonomicznie uzasadniającej przemysłowe wydobycie gazu. 
W związku z tym niniejsza zmiana studium ma na celu spełnienie ww. ustawowego 
obowiązku, oraz w konsekwencji umożliwienie wydobycia gazu ziemnego ze złoża 
zlokalizowanego na terenie gminy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry  
Komisja Budżetowo – Finansowa – („za” -  4),  
Komisja Oświaty – („za” – 2, nieobecny – 1).  
 
Ad. 16.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  poinformował, że:  
1)  
Wymianę dachu na budynku szkolny w Pietrzykowie finansuje Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Pietrzykowie. Gmina Pyzdry pokrywa tylko koszty zatrudnienia inspektora 
nadzoru tego zadania.  
2)  
Obsługę kotłowni w budynku szkolnym w Pietrzykowie prowadzą panowie, którzy mieszkają 
w budynku szkolnym.  
  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że będą czynione starania do generalnej 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z dotychczasowego korzystania 
z planu, jest on miejscami mocno zaostrzony. Często obecne zapisy planu stwarzają 
utrudnienia. A w ślad za tym jest tak dużo indywidualnych wniosków o zmianę planu.  
Przy dokonywaniu zmiany planu pewne obostrzenia byłyby wyeliminowane, część 
indywidualnych wniosków mieszkańców uwzględniona. Także niektóre drogi publiczne 
zamienione zostały na dogi wewnętrzne, bo od zapisu w planie zależy, czy gmina musi 
wykupić grunt pod drogę, czy nie.  
W przypadku, gdy gmina ma plan zagospodarowania, a jakaś duża działka jest podzielona na 
działki budowlane i jest wydzielona droga, to właścicielowi gruntu gmina musi zapłacić  
z mocy prawa odszkodowanie za grunt pod drogą, natomiast gdy nie ma planu 
zagospodarowania, to wtedy gmina może wykupić grunt pod drogą, ale nie musi.  
 
Hanna Skrzydlewska, radna zaproponowała, aby przedyskutować temat dotyczący podatku 
od psów.  
 
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gmina ma propozycję przystąpienia do 
Związku Międzygminnego w Kostrzyniu zajmującego się schroniskiem dla zwierząt.  
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Obecnie gmina ma podpisaną umowę z gminą w Gnieźnie na dostarczenie 5 psów w ciągu 
roku.  
Przystąpienie do Związku i w perspektywie korzystania ze schroniska wiąże się  
z wydatkowaniem 180.000 zł na okres 3 lat. Gdy gmina Pyzdry będzie członkiem Związku to 
będzie miała uregulowane sprawy związane z zapewnieniem miejsca dla psów z gminy 
Pyzdry w schronisku.  
 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady przedstawiła pisma, jakie w okresie 
międzysesyjnym wpłynęły do biura rady:  

 
• pismo Rady Sołeckiej Lisewa o wybudowanie w 2013 drogi o łącznej długości 469 m 

z nawierzchni asfaltowej,  
• prośba sołtysa Zapowiedni o ujęcie w budżecie na rok 2013 środków  

z przeznaczeniem na dokończenie budowy drogi rozpoczętej w 2009, 
• pismo Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wsparcia finansowego dla 

inicjatywy budowy hospicjum, 
• pismo Zarządu OSP w Pyzdrach z prośbą o zaplanowanie w budżecie gminy środków 

na remont Jednostki, 
• prośba o ujęcie w budżecie środków w 2013 z przeznaczeniem na doposażenie  

              zestawu hydraulicznego, 
• pismo Zarządu OSP w Pietrzykowie z prośbą o zaplanowanie w budżecie gminy 
środków na remont garażu, 

• pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie oświadczeń majątkowych Burmistrza 
Pyzdr i Przewodniczącej Rady Miejskiej – oświadczenia złożono w terminie i nie 
stwierdzono w nim nieprawidłowości,  

• pismo Rada Sołeckiej wsi Białobrzeg w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2013 
rok pieniędzy na konserwację rowu melioracyjnego (1500 zł). 

• Przewodniczący Rady Powiatu we Wrześni poinformował, że wniosek radnych 
gminnych dotyczący budowy nowej nawierzchni drogi przy ul. Kościuszki zostanie 
rozpatrzony przez Zarząd Powiatu.  

• pismo naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni stwierdzające nieprawidłowości  
w oświadczeniach majątkowych radnych,  

• pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
 

Marek Wardeński, radny zadał pytanie o orkiestrę. Poprosił, aby informację w rej sprawie 
przedstawiła dyrektor Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że do dnia jutrzejszego trwa składanie podań 
na stanowisko kapelmistrza. Dotychczas wpłynęła jedna kandydatura.  
Dyrektor Centrum, Kultury i Sportu spotkała się z członkami orkiestry, którzy dokonali 
rozliczenia się z instrumentów i strojów, a także porozmawiano na temat dalszej współpracy.  
Na powyższym protokół zakończono.  
 
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 

 
 
 


