Protokół nr 15/2012
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 6 listopada 2012 roku
w godzinach 900– 1140.
Posiedzenie Komisji otworzył p. Andrzej Łyskawa stwierdzając, że na 4 członków
Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, 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 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.
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, ze zmianami.
16. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 r.
Przedstawiła dodatkowe zmiany wynikłe po sporządzeniu projektu uchwały:
1) zmniejszenie wydatków na szkoły podstawowe o kwotę 28.420,92 zł,
a zwiększenie dotacji dla niepublicznej szkoły w Pietrzykowie. Zmianie ulega także
załącznik nr 2 do projektu uchwały o kwotę 28.420,92 zł,
2) na wniosek Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zaplanować
dotację dla Towarzystwa Wykorzystywania Wód Termalnych w Czeszewie w kwocie
2.000 zł na dofinansowanie dowozów osób niepełnosprawnych z gminy Pyzdry, ze
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie na zajęcia rehabilitacyjne
i terapeutyczne do Ośrodka w Czeszewie.
W trakcie dyskusji szczególnie poruszony został temat dotyczący wydatków na oświetlenie
uliczne, wymianę lamp, dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy Pyzdry w domach
pomocy społecznej.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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 („za” – 3, 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.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty
budowlane przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy
ul. Kaliskiej 25 („za” – 3, nieobecny -1).
Ad. 3.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gmina wcześniej złożyła wniosek o środki
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 w klasach I-III.
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i dlatego zachodzi konieczność podjęcia stosownej
uchwały tj. zatwierdzenia projektu pt. „Moja szansa”.
Wysokość dofinansowania – 136.236, 60 zł. Do prowadzenia zajęć będą wyłonieni nauczyciele
w drodze przetargu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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 („za” – 3, nieobecny -1 ).
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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 z budżetu gminy 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
Nastąpi wzrost opłaty za ścieki, 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.
Pracownicy ci radzą sobie dobrze i oczyszczalnia działa bez zarzutów.
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.
Marek Kamiński, radny poinformował, że mieszkańcy mieli zostać wyposażeni w worki do
segregacji szkła i plastiku. A worków nadal nie ma.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że podwyżka dla mieszkańców jest wysoka, bo nie ma
dotacji, ale o tym należy powiadomić mieszkańców. Może należałoby o tym napisać na
fakturze.
Robert Balicki, kierownik stwierdził, że mieszkańcy powinni być o tym fakcie
poinformowani, ale na fakturze takiej informacji nie można zamieścić.
Marek Kamiński, radny zapytał czy ilości wody zapisana w kalkulacji, to jest faktyczna ilość
wydobytej wody?
Robert Balicki, kierownik odpowiedział, że w kalkulacji jest zapisana ilość wody sprzedanej.
Natomiast ilość wody wydobytej jest wyższa, bo część zużywana jest w związku z awariami,
płukaniem sieci.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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 („za” – 3, nieobecny 1).
Ad. 5.
Arleta Górecka, pracownik urzędu omówiła projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Rodzaj podatku

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

Stawka
Ministra
Finansów
na 2013r.

Propozycja
Burmistrza
na 2013 r.

0,73 zł

0,62 zł

22,82 zł

16,48 zł
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od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej
od budynków związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej
od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w
ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni
od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m²
powierzchni
budowle

10,65 zł

10,65 zł

4,63 zł

4,63 zł

7,66 zł

6,13 zł

0,88 zł

0,75 zł

4,51 zł

4,51 zł

0,45 zł

0,30 zł

2%

2%

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,
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.
(„za” – 3, nieobecny -1).
Ad. 6.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 75,86 zł do kwoty 38,69 zł („za” – 3, nieobecny -1).
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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%.
Zaległość w opłacie podatku wynosi 18.253 zł. Większość zaległości po wysłaniu upomnień
zostanie uregulowana.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych („za” - 3, nieobecny -1).
Ad.8.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych („za” – 3, 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. proponuje się wynagrodzenie w wysokości 6 % od zebranej kwoty podatków.

Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że od 1 stycznia 2013r. rezygnuje z pełnienia funkcji
inkasenta podatków lokalnych w sołectwie Rataje.
Marek Kamiński, radny zapytał o zaległości w opłacaniu podatków.
Wiesława Sawczuk, pracownik urzędu odpowiedziała, że po terminie płatności trzeciej raty
podatku zaległości od osób fizycznych wynoszą 34.000 zł, a od osób prawnych – 16.394 zł.
Po wysłaniu upomnień zaległości częściowo wpływają. Będą jeszcze wystawiane tytuły
wykonawcze.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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
(„za” – 3, nieobecny - 1).
Pan A. Łyskawa poinformował, że od 2013 roku rezygnuje z poboru opłat i podatków
z terenu sołectwa Rataje.
Ad. 10.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że Uchwała Rady Gminy i Miasta 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 („za” – 3, 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 („za” – 3, 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 („za” – 3, nieobecny – 1).
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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 („za” – 3, nieobecny – 1).
Ad. 14.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że zwolnił się lokal w suterenie bloku
w Pyzdrach i można go wykazać do sprzedaży.
W blokach zawiązała się wspólnota mieszkaniowa. Gmina w blokach ma jeszcze 8 lokali do
sprzedania.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa odrębnej
własności lokalu mieszkalnego nr 25 o pow. użytkowej 81,4 m 2 położonego w
podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Nowoogrodowej 3 B
w Pyzdrach („za” – 3, 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 („za” –3,
nieobecny – 1).
Ad. 16.
Mieczysław Podlewski, radny poinformował, że przy sprzedaży działki nr 34/8 położonej
w obrębie Ruda Komorska pozostanie przy wale maleńka działka, do której nie będzie
dojazdu. Należy to wyjaśnić.
Ponadto stwierdził, że w Rudzie Komorskiej zostały namalowane pasy – przejście dla pieszych
na wysokości WTZ – kaplica, ale nie ma ustawionego znaku pionowego, ostrzegawczego –
przejście dla pieszych.
Od chwili wybudowania mostu w Rudzie Komorskiej był znak ograniczający ładowność oraz
znak ograniczenia prędkości, a po przebudowie drogi znaków już nie ma.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że na następną sesję będzie zaproszony
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni i wszelkie wnioski dotyczące dróg
powiatowych będzie można zgłosić osobiście.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gmina ma propozycję przystąpienia do
Związku Międzygminnego w Kostrzyniu zajmującego się schroniskiem dla zwierząt.
Obecnie gmina ma podpisaną umowę z gminą w Gnieźnie na dostarczenie 5 psów w ciągu
roku. Przystąpienie do Związku wiąże się z wydatkowaniem 180.000 zł składki inwestycyjnej
rozłożonej na 3 lat z przeznaczeniem na wybudowanie nowego schroniska. Gdy gmina Pyzdry
będzie członkiem Związku to będzie miała uregulowane sprawy związane
z zapewnieniem miejsca dla psów z gminy Pyzdry w schronisku.
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Marek Kamiński, radny poinformował, że jedna z gmin wprowadził tzw. becikowe na psa.
Gdy znajdzie się osoba, która zaopiekuje się bezdomnym psem, to otrzymuje 500 zł na jego
utrzymanie. Oczywiście z pieniędzy musi się rozliczyć przedkładając faktury za np. zakup
karmy.
Andrzej Łyskawa, radny zgłosił, że na przestrzeni między Dłuskiem a Ratajami dużo ginie
dzikich zwierząt. Należałoby rozważyć możliwość ustawienia znaku – uwaga dzikie zwierzęta.
Maria Urbaniak, radna zgłosiła, że przy drodze we Wrąbczynku rosną duże topole, a jeden
z nich jest suchy, który zagraża niebezpieczeństwu. Należałoby właściciela tego drzewa
zobowiązać do jego ścięcia.
Andrzej Łyskawa, radny poprosił o informacje na temat orkiestry.
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że informację na w/w temat udzieli dyrektor
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na najbliższej sesji.
W dniu wczorajszym upłynął termin składania zgłoszeń na kapelmistrza.
Współpraca została rozwiązana z kapelmistrzem, a nie z członkami orkiestry.
Były uwagi do kapelmistrza typu: brak powiadomienia o organizacji festynu w Dłusku,
wyjazdu z członkami orkiestry, nie rozliczenie się z finansów, duże oczekiwania kapelmistrza
nie do spełnienia. Kapelmistrz chciał zarządzać orkiestrą tylko jednoosobowo.
Co będzie z członkami orkiestry, czy nadal będą chcieli grać, to czas pokaże.
Ale zostanie zatrudniony nowy kapelmistrz i tylko od członków orkiestry będzie zależało, czy
będzie w dotychczasowym składzie, czy nie.
Przypomniał, że gdy odszedł poprzedni kapelmistrz, to też były obawy, że orkiestra przestanie
działać. A stało się inaczej.
Alina Banaszak, pracownik biura 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 (1.500 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.
Na powyższym zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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