Protokół nr 16/2012
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 23 listopada 2012 roku
w godzinach 900– 1140.
Posiedzenie Komisji otworzył p. Andrzej Łyskawa stwierdzając, że na 4 członków
Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum, przy którym Komisja może
obradować. W posiedzeniu uczestniczył radny Krzysztof Paszak.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty
oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
terminu i miejsca składania deklaracji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych nr ewidencyjnym 1001/3,
1001/4, 1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do
współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn.” Realizacja programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.
13. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Mirosław Balicki, pracownik urzędu przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała zawiera wytyczne dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz
sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.
Dodał, że w § 4 ust. 1 zamiast słowa „pojemnik” należy wpisać „boksy”.
Marek Wardeński, radny zaproponował, aby w miesiącach letnich tj. od maja do sierpnia albo
września, dostarczać po 2 worki do plastiku i wywozić, co miesiąc.
Marek Kamiński, radny stwierdził, że na terenach wiejskich wystarczyłby wywóz śmieci raz w
miesiącu, bo śmieci w pojemnikach jest mało, ponieważ część odpadów jest składowanych na
gnojowiku. To wpłynęłoby na obniżenie kosztów odbioru śmieci.
Mirosław Balicki, pracownik urzędu stwierdził, że obecnie także z terenu wiejskiego
w części śmieci są odbierane dwa razy w miesiącu. Zatem nie można wprowadzać, aby śmieci
z terenu wiejskiego były odbierane tylko raz w miesiącu. Trudno też byłoby wprowadzić
wybiórczy odbiór tj. od części mieszkańców raz w tygodniu, od pozostałych dwa razy
w miesiącu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowo zaproponowano, aby w okresie od maja do sierpnia dostarczać po 2 worki na
plastik, a w § 4 ust. 1 zamiast słowa „pojemnik” wpisać „boksy” („za” – 4) + Paszak – za,
Ad. 2.
Mirosław Balicki, pracownik urzędu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metod
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki
takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Są cztery metody naliczania opłat: od poboru wody, gospodarstwa, od powierzchni lokalu
i od osoby. Większość gmin ustala opłatę od osoby.
Projekt uchwały zakłada opłatę miesięczną w wysokości 10,21 zł od osoby przy segregacji
odpadów i 20,42 zł od osoby, gdy śmieci nie są segregowane. Opłatę ustala się od osoby
zamieszkałej, a nie od osoby zameldowanej. Takie stawki dotyczą nieruchomości zabudowane.
Natomiast dla nieruchomości niezabudowanych typu: sklepy, podmioty gospodarcze stawki są
następujące:
1) przy segregacji śmieci od:
a) pojemnika o pojemności 120 l - 20,00 zł brutto,
b) pojemnika o pojemności 240 l - 55,00 zł brutto,
c) pojemnika o pojemności 1100 l -123,00 zł brutto,
2) przy barku segregacji od:
a) pojemnika o pojemności 120 l - 40,00 zł brutto,
b) pojemnika o pojemności 240 l - 110,00 zł brutto,
c) pojemnika o pojemności 1100 l – 246,00 zł brutto.
Marek Wardeński, radny zaproponował, aby w § 5 punkt 2) zamiast kwoty 55zł wpisać 39zł
Mirosław Balicki, pracownik urzędu poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji
zaproponowano, aby opłata przy nieruchomościach niezamieszkałych od pojemnika
o pojemności 240 litrów przy segregacji była niższa i wyniosła nie 55 zł, ale 39 zł, a przy braku
segregacji nie 110 zł, ale 78 zł. Bo czym większy pojemnik, to opłata powinna być niższa.
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A w § 5 i 6 należy dopisać - przy jednorazowym odbiorze.
Dodał, że mieszkaniec jest zobowiązany zakupić pojemnik. Gmina natomiast dostarczać będzie
worki na szkło i plastik. Gmina w drodze przetargu wybierze firmę odbierająca śmieci.
Następnie przedstawił wyliczenia, na podstawie których została obliczona stawka miesięczna od
osoby.
Andrzej Łyskawa, radny, zapytał, jak będzie rozpatrywana osoba czasowo przebywająca np.
na okres wakacji.
Mirosław Balicki, pracownik urzędu – jak wystąpi taki problem, to będzie na bieżąco
rozwiązywany.
Ponadto zauważył, że zmniejszając opłatę o 2 zł będzie trzeba brakującą kwotę na gospodarkę
odpadami dołożyć z budżetu gminy. Także należy pamiętać, że na pewno nie będzie 100
procentowej ściągalności.
Antonina Balicki, skarbnik poinformowała, że w projekcie budżetu po stronie wydatków na
zadania związane z gospodarką odpadami jest zaplanowana kwota 400.000 zł, natomiast po
stronie dochodów 320.000 zł (przyjęto ściągalność w wysokości 80% przy opłacie 10,21 zł) .
Do pokrycia z budżetu gminy zostaje 80.000 zł. Gdy stawka będzie niższa, to dochody będą
jeszcze niższe.
Ponadto na szkoleniach mówiono, że jeżeli chodzi o zarządzanie finansami gminy, to
Regionalne Izby Obrachunkowe będą zwracały szczególną uwagę na to jak rady dbają
o dochody gminy i o wydatki.
I jeżeli dochody nie będą podwyższane, to gdy gmina będzie chciała inwestować, pozyskać
kredyt , to RIO będą wydawały negatywne opinie i gminy nie będą mogły pozyskać kredytu
i nie będzie miała pieniędzy na inwestycje.
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że czym większa będzie opłata za śmieci, tym
ściągalność będzie mniejsza. Dlatego wypowiedział się za stawką 8 zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty
oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności proponując następujące zmiany:
- w § 2 zamiast kwoty 10,21 zł wpisać 8 zł,
- w § 3 zamiast kwoty 20,42 zł wpisać 16 zł,
- w treści § 5 i 6 dopisać przy jednorazowym odbiorze,
- w § 5 punkt 2) zamiast kwoty 55 zł wpisać 39 zł – 2 osoby + Paszak, 38 zł – 2 osoby,
- w § 6 punkt 2) zamiast kwoty 110 zł wpisać 78 zł,
Komisja wnosi, aby na początku 2014r, przekazać radnym informację na temat gospodarki
śmieciowej prowadzonej przez gminę. („za” – 4) + Paszak – za,
Ad. 3.
Mirosław Balicki, pracownik urzędu przedstawił projekt uchwały w sprawie postanowienia o
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Z uchwały wynika, że postanawia się o odbieraniu z
dniem 1 lipca 2013 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Marek Wardeński, radny zapytał, czy podmioty gospodarcze będą otrzymywały fakturę na
potwierdzenie zapłaty opłaty śmieciowej?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że opłata śmieciowa jest ustalana na podstawie
ordynacji podatkowej. Ta opłata jest traktowana jak podatek – opłata lokalna, która nie jest
watowana i w związku z tym nie można wystawić faktury. Gmina nie może wystawić faktury,
ponieważ dochody nie są opodatkowane.
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Marek Wardeński, radny stwierdził, że skoro podmioty gospodarcze nie otrzymają faktury, to
powinny indywidualnie podpisywać umowy z firmami odbierającymi odpady.
A skoro w ustawie jest luka prawna, co do wydawania faktury czy decyzji za odbiór śmieci, to
należy to wyjaśnić do lipca 2013r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne („za” – 4) + Paszak – za.
Ad. 4.
Mirosław Balicki, pracownik urzędu omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza
się raz w miesiącu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25 lipca 2013 roku.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pyzdry.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („za”– 4)+ p. Paszak –za
Ad. 5.
Mirosław Balicki, pracownik urzędu przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
Poprosił o wprowadzenie następujących zmian:
1) w części B dorysować kratkę,
2) w części - dotyczy tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości – zamiast „części E”
wpisać „ D”,
3) w części F wykreślić punkt 2
4) deklaracje wypełnić drukowanymi literami.
Marek Wardeński, radny zaproponował, aby rozszerzyć znaczenie – inny podmiot:
dzierżawca, najemca.
Ponadto wniósł uwagę do zapisu w części E deklaracji:
- dotyczy tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości,.
- dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Antonina Balicka, skarbnik wyjaśniał, że w nagłówku deklaracji jest wyjaśnienie dotyczące
składającego deklarację.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
Komisja proponuje następujące zmiany:
1) wypełnianie deklaracji drukowanymi literami,
2) w części B dorysować kratkę,
3) w części C przy zapisie inny podmiot umieścić gwiazdkę i objaśnienie - najemca,
dzierżawca,
4) w części - dotyczy tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości – zamiast „części E”
wpisać „ D”,
5) w części F wykreślić punkt 2
(„za”– 4) +Paszak – za,
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6.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za”– 4), Paszak – za.
Na przeciwdziałanie problemom alkoholowym w 2013 r. zaplanowano 79.000 zł
7.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii („za”– 4), Paszak – za.
Na przeciwdziałanie narkomanii na 2013 r. zaplanowano 25.000 zł.
8
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że program został skonsultowany
z organizacjami pozarządowymi i przyjęty pozytywnie.
W budżecie na konkursu zaplanowana jest kwota 50.000 zł.
Po nowelizacji ustawy dopuszcza się realizację projektu do 10.000 zł i trwającego nie dłużej niż
3 miesiące bez konkursu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok („za”– 4), Paszak – za.
Ad. 9.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry
(„za”– 4), Paszak – za
Ad. 10.
Magdalena Czerniak, pracownik urzędu poinformowała, że Gmina i Miasto Pyzdry realizuje
program stypendialny „pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Pyzdry“.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, podwyższeniu ulegają kwoty kryterium dochodowego uprawniające do
stypendium oraz procentowe kwoty wynikające z zakwalifikowania ucznia do grupy
dochodowej.
Wobec powyższego konieczne było przygotowanie nowego projektu uchwały w sprawie
stypendiów dla uczniów.
Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 140,00 zł (I grupa),
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia od 140,00 zł do 240,00 zł (II grupa),
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia od 240,00 zł do 456,00 zł (III grupa).
Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
- przy I grupie – 160 %
- przy II grupie – 120 %
- przy III grupie – 80 % stypendium w pełnej wysokości.
Na dzień dzisiejszy stypendium na jednego ucznia według projektu uchwały wynosi:
- przy I grupie – 85 zł,
- przy II grupie – 127 zł,
- przy III grupie – 170 zł.
Na stypendia w 80% gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, natomiast 20% stanowią
środki własne gminy. Dotacja jest za mała do potrzeb.
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Aby otrzymać stypendium należy okazać się rachunkami za zakup artykułów szkolnych,
odzieży, obuwia.
Wypłata stypendiów jest realizowana dwa razy w roku po dostarczeniu wymaganych faktur,
rachunków i otrzymaniu dotacji celowej.
Do 15 września złożono 280 wniosków.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry
(„za”– 4) + Paszak – za.
Ad. 11
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry („za”– 4) + Paszak – za.
Ad. 12.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych nr ewidencyjnym 1001/3, 1001/4,
1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry („za”– 4) + Paszak –za
Ad. 13.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn.”
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu
Wrzesińskiego”. Gmina na ten cel przeznacza 10.000 zł („za”– 4) + Paszak – za.
Ad. 14.
Andrzej Łyskawa, radny zasygnalizował, że są problemy z lokatorami mieszkania w pałacu w
Ratajach.
Marek Wardeński, radny zapytał, co z dalszą działalnością orkiestry?
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że nowy kapelmistrz jest już wybrany
w drodze konkursu. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie kapelmistrza
z członkami orkiestry.
Marek Wardeński, radny powrócił do obchodów 11 Listopada. Wniósł uwagę, że w br.
zabrakło przemarszu od sali OSP do kościoła.
Marek Kamiński, radny potwierdził, że przy wyjeździe od strony Zagórowa na drogę
wojewódzką Kalisz - Pyzdry jest bardzo zła widoczność. Trzeba wyjechać na połowę pasa drogi.
Ponadto jest bardzo wąskie pobocze.
Mieczysław Podlewski, radny zauważył, że jadąc drogą wojewódzką Kalisz – Pyzdry według
obowiązujących znaków nie można skręcić w stronę Rudy Komorskiej, bo są dwie linie ciągłe.
Marek Wardeński, radny zauważył, że gmina Kołaczkowo dobrze współpracuje z władzami
województwa. Gmina Pyzdry sama wykonywała ścieżkę rowerową, a w gminie Kołaczkowo
wykonuje Wielkopolska Dyrekcja Dróg.
W gminie Pyzdry przebudowano skrzyżowanie, które nie jest bezpieczne.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gmina Pyzdry otrzymała z Urzędu
Marszałkowskiego 100.000 zł na budowę drogi w m. Wrąbczynek.
Alina Banaszak, pracownik biura rady odczytała pisma, jakie w okresie międzysesyjnym
wpłynęły do biura rady:
• pismo mieszkanki Dolne Grądy o zastosowanie bonifikaty przy zakupie budynku wraz z
gruntem,
• pismo sołtysa sołectwa Walga o dokończenie budowy drogi,
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•

pismo Rady Sołeckiej Tarnowa o ujęcie w budżecie gminy na 2013r. środków na
utwardzenie drogi,
• oferta Ośrodka Szkolenia Psów, czasowa opieka nad zwierzętami Lubiecz gm. Golina
dotycząca przyjęcia bezpańskich psów,
• pisma Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza szkoła”
w Pietrzykowie:
- propozycja udziału w projekcie „Monitoring procesu przekazywania szkół i
przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacja pozarządowym”,
- wyrażenie zgody na wymianę okna w szczycie szkoły na piętrze,
- o bezpłatne użyczenie poddasza budynku szkoły,
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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