
Protokół nr 18/2013 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 11 lutego 2013 roku 

w godzinach 1300– 1440. 
 

 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
otworzyła p. Elżbieta Ratajczyk stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu 
uczestniczy 6, 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 uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
terminu i miejsca składania deklaracji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. 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 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/150/2012 
rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej nr 
2032/9 cz. położonej w Pyzdrach.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej 
niezabudowanej nr 1118/3 cz. położonej w Pyzdrach.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze 
bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 
125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – 
Kulturalno – Turystycznym „Nasza Szkoła”.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych nr 1674, 1699/3, 1271, 1656/4 położonych w Pyzdrach.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/2012 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej 
nr 169/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2012 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej 
nr 34/8 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  



12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie 
realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 
Gminy i Miasta Pyzdry.  

13. Sprawy bieżące.  
 

Ad. 1.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że dotychczas obowiązujący regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry został rozszerzony regulaminie 
zapisy dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami. Ustalenia Rady podjęte pod koniec 
2012 r. zostały zawarte w regulaminie.  
Poinformował, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została 
znowelizowana. Zmiana ustawy dotyczy min. zróżnicowania opłat, możliwości dostarczania 
przez gminę kontenerów na śmieci mieszkańcom, pobierania opłaty w drodze inkasa.  
Marek Kruszczak, radny przypomniał, że Komisji Budżetowo – Finansowa proponowała, 
aby w okresie letnim od maja do sierpnia dostarczać mieszańcom po 2 worki na plastik i 
wywozić co miesiąc. Obecnie jest propozycja wywozu 1 raz w miesiącu.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że w okresie letnim będzie dużo więcej 
odpadów plastikowych niż w pozostałym okresie roku, dlatego mieszkańcy będą otrzymywali 
po 2 worki. Zwiększanie częstotliwości odbioru plastiku będzie miało wpływ na zwiększenie 
kosztów. Ponadto dodał, że gmina dopiero przystąpi do realizacji odbierania odpadów od 
mieszkańców i po kilku miesiącach będzie dopiero wiadomo, jak dotychczasowe ustalenia 
będą się sprawdzały w praktyce. Jeżeli będą występowały jakieś problemy, czy  
nieprawidłowości, to do tematu gospodarki odpadami będzie można powrócić.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry („za”– 3, 
nieobecny -1).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry („za”–3).  
 
Ad. 2.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach zobowiązuje rady gmin do zorganizowania systemu odbioru odpadów od 
nieruchomości zamieszkałych. Natomiast do nieruchomości niezamieszkałych nie ma takiego 
obowiązku. W związku z powyższym jest propozycja, aby nieruchomości niezamieszkałe np. 
sklepy, zakłady same podpisywały umowy z firmą odbierającą odpady wcześniej określając 
swoje potrzeby i regulowały należności do firmy. Gmina będzie kontrolowała posiadanie w/w 
umów. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany wzoru deklaracji 
poprzez wykreślenie danych dotyczących nieruchomości niezabudowanych. Zmianie ulega  
termin złożenia deklaracji -  do 15 kwietnia.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji („za”– 3, nieobecny 
-1).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za”–3).  



Ad. 3  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że na terenie gminy pojawiła się firma 
oferująca bezpłatny odbiór przede wszystkim zużytego sprzętu elektrycznego i AGD. W 
związku z tym do 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 wprowadzono zapis o mobilnych 
zbiorkach. 
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  
zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r.  
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 („za” – 3, nieobecny -1).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 3).  
 
Ad. 4.  
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.11.2012 r. w 
sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne („za” – 3, nieobecny 
- 1).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 3).  
 
Ad. 5.  
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomość rolną niezabudowana 
oznaczona nr geodezyjnym 2032/9 cz o pow. 0,50 ha położoną w Pyzdrach przy ul. 
Wrzesińskiej na okres 5 lat („za” – 3, nieobecny - 1).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 3).  
 
Ad. 6.  
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomość rolną niezabudowaną 
znaczoną r geodezyjnym 1118/3cz. o pow.7,50 ha położoną w Pyzdrach  na okres 5 lat („za” 
– 3, nieobecny - 1).  
Lechosław Sulkowski, radny zaproponował, aby powyższą działkę wykazać do sprzedaży. 
Może znalazłby się inwestor, który zagospodarowałby teren np. budując hotel, stację CPN.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że powyższej działki na razie nie należy 
sprzedawać. Aby ją zbyć należałoby najpierw dokonać zmiany planu zagospodarowania tego 
terenu. Ale takiej potrzeby nie ma. Dodał, że działka znajduje się na terenie zalewowym.  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 3).  



Ad. 7.  
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza szkoła” w Pietrzykowie 
zwróciło się z wnioskiem o wynajęcie poddasza znajdującego się w budynku w Pietrzykowie 
położonym na działce nr 125/5.  
W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały mówiący o zwiększeniu 
wynajmowanej powierzchni Stowarzyszeniu o 412,48 m2. Pozostaje jeszcze kwestia adaptacji 
poddasza. Powierzchni typowo użytkowej będzie mniej.  
Środowiskowy Dom Samopomocy, który mieści się w części budynku szkolnego  
w Pietrzykowie, który poniósł duże nakłady w ten budynek nie jest zainteresowany 
wynajmem poddasza, ponieważ bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych byłyby 
nie do pokonania.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r.  
w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym  
w Pietrzykowie na działce nr 125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez 
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznym „Nasza Szkoła” („za” – 3, 
nieobecny -1). 
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 3).  
 
Ad. 8.  
Został opracowany projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pyzdrach o numerach 
geodezyjnych: 1674 o pow. 0,3568 ha, 1699/3 o pow. 0,3058 ha i 1271 o pow. 1,1875 ha.  
Z projektu uchwały została wycofana działka nr 1656/4 o pow. 1,8978 ha, która jest związana 
z suchym stawem.  
Powyższe działki są wydzierżawione do września br.  
Lechosław Sulkowski, radny wnioskował o wycofanie ze sprzedaży wszystkich działek. 
Znajdują się one w pobliżu suchego stawu i należy ich na razie nie sprzedawać.  
Przemysław Dębski, sekretarz przypomniał, że budżet gminy 2013 roku jest oparty  
o dochody własne i należy dbać, żeby dochody własne były zrealizowane.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że łatanie budżetu nie powinno się odbywać tylko 
sprzedażą majątku. Ale należałoby pomyśleć także o zmniejszeniu obsady kadrowej  
w urzędzie.   
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że obecnie gminy kreują budżet także poprzez 
sprzedaż w miarę atrakcyjnych gruntów.  
Jeżeli plan zagospodarowania pozwala na atrakcyjne zagospodarowanie gruntu, a gmina nie 
ma albo pieniędzy, albo pomysłu na jego zagospodarowanie, to lepiej taki grunt sprzedać.  
Jeżeli będzie decyzja radnych, aby proponowanych działek gruntu nie sprzedawać na razie, to 
tak będzie.  
Analizując budżet gminy jest widoczne, że wydatki bieżące są ograniczane.  
Trzeba mieć nadzieję, że zaplanowane dochody uda się zrealizować.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa zaproponowała, aby niezabudowane nieruchomości 
gruntowe nr 1674, 1699/3, 1271 położone w Pyzdrach nie wykazywać do sprzedaży. 
Należałoby je nadal wydzierżawiać („za” – 3, nieobecny -1).  
 



Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji także wypowiedziała się za tym, aby nie sprzedawać działek wykazanych 
w projekcie uchwały. Należy jedynie nadal je wydzierżawić („za” – 3).  
 
Ad. 9   
W związku z wykonaniem odtworzenia granic działki nr 169/1 został przygotowany projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 169/1 położonej w obrębie 
geodezyjnym Ruda Komorska.  
W wyniku pomiaru geodezyjnego powierzchnia działki zmieniła się z 0,22 ha na 0,2144 ha. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r.  
w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 169/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda 
Komorska („za” – 2, wstrzymał się” - 1, nieobecny -1).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości rolnej nr 169/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska („za”– 3). 
 
Ad. 10  
W związku z wykonaniem odtworzenia granic działki nr 34/8 został przygotowany projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 34/8 położonej w obrębie 
geodezyjnym Ruda Komorska.  
W wyniku pomiaru geodezyjnego powierzchnia działki zmieniła się z 0,2935 ha na 0,2925 ha. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że nie do końca jest wyjaśniona sprawa granicy 
działki. Zapytał czy będzie dojazd do sąsiedniej działki prywatnej przylegającej do wału? 
Nabywca działki może zabronić przejazdu i dojazdu do sąsiedniej działki nie będzie.  
Aleksandra Kobielak, pracownik urzędu stwierdziła, że obligatoryjnie gmina nie jest 
zobowiązana zapewniać dojazdu do każdej prywatnej działki. 
Gmina nie będzie także wydzielała drogi, bo za bardzo nie ma z czego, a ponadto wchodzą 
kwestie finansowe.  
A skoro nie ma dojazdu do następnej działki, to w akcie notarialnym przy sprzedaży należy 
zapisać - ustanowić służebność przejazdu.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał czy droga prowadząca przy posesji radnego, jest 
droga powiatową, czy gminną?  
Aleksandra Kobielak, pracownik urzędu odpowiedziała, że musi to sprawdzić, aby udzielić 
informacji. Ale Pan radny otrzymał postanowienie, w którym jest zapisane, jaki jest to rodzaj 
drogi.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że w postanowieniu jest zapisane, że jest to droga 
gminna. Ale jest zdziwiony, że p. Kobielak pracownik urzędu od wielu lat nie wie, jaka jest to 
droga.  
Aleksandra Kobielak, pracownik urzędu - Pan radny wymaga, żeby pracownik gminny 
wiedział wszystko. To nie jest realne. Trudno jest od razu z pamięci udzielić szczegółowej 
informacji.  
 



Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r.  
w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej nr 34/8 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda 
Komorska („za” – 3, nieobecny -1).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8.11.2012 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości rolnej nr 34/8 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska („za” – 3).  
 
Ad. 11.  
Ponownie pod obrady Rady został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  
Dotychczasowo program był zatwierdzany, co roku. Obecnie będzie obowiązywał 
bezterminowo.  
Gmina przystąpiła do przygotowania przytuliska do psów na terenie gminy.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt („za”–3, nieobecny – 1).. 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
(„za” – 3).  
 
Ad. 12.  
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry pełnić 
będzie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiarzy w Gnieźnie.  
Gmina Pyzdry zabezpiecza środki pieniężne w kwocie 5750 zł na 2013 rok za wykonanie 
w/w zadania. 
Zgłoszenia występowania bezdomnych psów są ogłaszane w internecie na stronie gminnej.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
współdziałania Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 3, nieobecny -1).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania 
Gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami  
z terenu Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 3).  
 
Ad. 13.  
Krzysztof Paszak, radny poinformował, że są zgłaszane skargi mieszkańców na biegające 
psy wzdłuż drogi Pyzdry – Tarnowa, które stwarzają zagrożenie dla osób chodzących pieszo  
i jeżdżących rowerami w stronę Tarnowej.  
Ilona Nowicka, radna zgłosiła potrzebę remontu dróg, ponieważ w nawierzchni asfaltowej 
powstały duże dziury stwarzające zagrożenie dla kierowców.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, w jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymuje strażak za 
wyjazd do pożaru?  
Wojciech Tomaszewski, pracownik urzędu odpowiedział, że strażak za wyjazd do działań 
bojowych otrzymuje 14 zł, a na szkolenia 7 zł. Takie stawki ustaliła Rada.  



Henryk Pyrzyk, radny poinformował, że na ul. Wrzesińskiej podczas roztopów i opadach 
deszczu na wysokości ul Polnej tworzy się wielka kałuża, basen wodny, która stwarza 
zagrożenie dla kierowców. Tak się dzieje po wybudowaniu ścieżki rowerowej.  
Już pięć lat temu był zgłaszany ten problem do zarządcy drogi. Chodziło o odwodnienie tego 
odcinka drogi. Były wskazane grunty, którymi można odprowadzić nadmiar wody opadowej 
do rowu znajdującego się w Dłusku. Ale nic do tej pory nie zrobiono.  
Kazimierz Szablewski, radny zgłosił, że została wybudowana ścieżka rowerowa, która  
w okresie zimy nie była odśnieżana i rowerzyści z niej nie mogli korzystać.  
Mieczysław Podlewski, radny zgłosił następujące wnioski:  

� na wysokości posesji p. Marka Klameckiego w Lisewie podczas roztopów większość 
drogi jest zalana woda,  

� na drodze Dolne Grądy – Ruda Komorska zrobiły się garby, które utrudniają jazdę.   
� na w/w drodze z jednej strony znajduje się znak - zakaz ruchu pojazdów o ładowności 

10 t, a z drugiej strony 12 t. Tą drogą jeżdżą rolnicy maszynami rolniczymi, które 
mają wyższą ładowność. Dlatego powinien być zakaz tylko dla samochodów 
ciężarowych,   

� poprawić widoczność przy wyjeździe z nowo wybudowanej drogi asfaltowe w Rudzie 
Komorskiej na drogę powiatową w stronę mostu i do Pyzdr. 

Krzysztof Paszak, radny zgłosił, że na poboczu drogi w stronę Tarnowej są parkowane 
samochody, które utrudniają przejazd.  
Elżbieta Ratajczyk, radna wnioskowała o patrol pieszy policjantów w celu sprawdzenia 
poprawności parkowania samochodów w Pyzdrach.  
Ilona Nowicka, radna zgłosiła, że za przychodnią znajduje się plac – wjazd do karetki 
pogotowia, który w dni targowe jest zastawiony samochodami.  
Marianna Urbaniak, radny zgłosiła konieczność naprawy nawierzchni nowo wybudowanej 
drogi we Wrąbczynku – wystają kamienie.  
 
Informacja na temat pism, jakie wpłynęły do biura Rady:  

� prośba Rady Sołeckiej Kruszyny dotycząca odmowy przyjęcia przez sołtysa 
wniosków od Rady Sołeckiej,  

� wszczęcie postępowania w sprawie uchwały XIX/162/2012 w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej,  

� opinia RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu – pozytywna z zastrzeżeniem,  
� prokuratura rejonowa w Słupcy wystąpiła o przesłanie nowych uchwał dotyczących 

regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie,  
� sprawozdanie burmistrza z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego styczeń szkołach prowadzonych 
przez gminę,  

� wniosek o dane dotyczące składu rady i o organizacjach działających na terenie 
gminy. 

Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  

 


