Protokół nr 24/2013
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 27 września 2013 roku
w godzinach 900– 1030.
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 przyznania dotacji na roboty budowlane
przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim zlokalizowanym w Pyzdrach przy ulicy
Kaliskiej 25.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości
Lisewo.
4. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy i miasta
Pyzdry na 2013 r.
Zwiększa się dochody gminy o kwotę 173.299,79 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, (Zakład Gospodarki Komunalnej za użytkowanie
oczyszczalni ścieków) - 4.000 zł,
- wpływy za opłaty dodatkowe z tytułu użytkowania budynku szkolnego w Pietrzykowie,
budynku szkolnego przy ul. Kaliskiej i gminnych lokali mieszkaniowych w blokach -24.000
- podatek od działalności gospodarczej – 1.200 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 7.500 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 55.052,11 zł,
- dotacja na zadania inwestycyjne (refundacja funduszu sołeckiego za 2012 r.) – 5.886,.68 zł,
- dotacja celowa (wyprawka szkolna) – 21.411 zł,
- dotacja na przedszkola – 53.820 zł,
- wpisowe za udział w Biegu Kazimierzowskim – 430 zł.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 173.299,79 zł.
- 37.130 zł – min. zakup węgla dla budynku szkolnego w Pietrzykowie i przy ul. Kaliskiej,
na remonty budynków gminnych, opłaty wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej
w Pyzdrach,
- 55.052,11 zł - rezerwa ogólna,
- 5.886,68 zł - rezerwa inwestycyjna,
- 15.525 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 29.808 zł dotacja celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkola,
- 8.487 zł dotacja celowa na wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,.
- 21.411 zł – na wyprawkę szkolną.
Po dokonaniu analizy budżetu proponuje się następujące zmiany:

- przeniesienia w ramach rozdziału 600 dotyczą środków funduszu sołeckiego sołectwa Ruda
Komorska – środki zaplanowane na budowę chodnika będą przeznaczone na bieżącą naprawę
drogi,
- w rozdziale 70005 planuje się zwiększyć paragraf 4210 kwotę o 33.757,10 zł
z przeznaczeniem na zakup węgla do budynków będących mieniem gminnym, a zmniejszyć
paragraf 6060 o kwotę 2.800 zł przeznaczone na wykup gruntu
- zmniejszyć rezerwę o kwotę 20.000 zł (rozdział 75818 § 6800), i przeznaczyć te kwotę na
dotację na prace remontowe klasztoru (rozdział 92120 § 2720) ,
- zmniejszyć wydatki w rozdziale 90013 o kwotę 73.957,10 zł, ponieważ odstąpiono od
partycypacji w kosztach budowy schroniska w Skałowie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie „za” - 4.
Ad. 2.
Trwają prace remontowe na budynku pofranciszkańskim polegające na wymianie dalszej
części dachy, wymianie okien i wykonaniu elewacji zewnętrznej.
Na te zadania jest przyznana dotacji od Ministra Kultury oraz z Leader.
Prace remontowe wspierają także parafianie.
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w wysokości 20.000 zł na roboty budowlane
polegające na odnowie elewacji frontu przy zabytkowym kościele pofranciszkańskim
położonym w Pyzdrach, Komisja zaopiniowała pozytywnie („za” – 4).
Ad. 3.
Na terenie gminy znajdują się cztery odwierty, z czego 2 są zakończone, a 2 w trakcie.
Planowane są jeszcze kolejne dwa: w Ciemierowie i Barańcu.
Obecnie trwa budowa ośrodka górniczego. Jeszcze w tym roku ma być otwarcie, a od
przyszłego już eksploatacja.
Rozważana jest także eksploatacja z odwiertu Pietrzyków, ale z tego odwiertu trudniejszy
byłby sposób wydobycia gazu.
Inną sprawa jest dystrybucja gazu, którą zajmuje się już inna firma. Zostało zebrane z gminy
Pyzdry i sąsiednich zapotrzebowanie na gaz.
Obecnie trwają działania mające na celu zaakceptowania odwiertu „Komorze” w Modlicy
jako punktu do dystrybucji. Ta lokalizacja byłaby korzystniejsza dla gminy Pyzdry, ponieważ
znacznie skrócona zostałaby długość rurociągu.
Dotychczas brany był pod uwagę odwiert w Lisewie.
Z wnioskami o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wystąpiła firma FX Energy Poland Sp. z o.o. Obszar objęty planem jest elementem inwestycji
pn. Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Szymanowice.
Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje fragment miejscowości Lisewo.
Opracowanie zmiany niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Lisewo, ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych oraz
określenie zasad zagospodarowania terenu.
I ma związek z planowaną inwestycją polegającą na budowie gazociągu DN 100 wraz z
infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie
ewidencyjnym Lisewo.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miejscowości Lisewo.
Ad. 4.
W blokach komunalnych pozostało jeszcze 8 lokali do wykupienia. Jeżeli wszyscy lokatorzy
wykupią mieszkania w jednym dniu, to będą mogli skorzystać z 90% bonifikaty.
Został rozstrzygnięty przetarg na budowę schroniska dla psów w Skałowie.
Zakładana kwota budowy schroniska wynosiła ok. 8 mln zł, a najniższa kwota
z przetargu 10 mln. Zatem nie warto już angażować się w to schronisko, bo koszty udziału
w budowie byłyby bardzo wysokie.
W związku z zaistniałą sytuacją gmina nadal nie ma załatwionej sprawy związanej ze
schroniskiem dla zwierząt.
Występują problemy z Energia. Gmina jest obciążana wyższymi stawkami za energię niż
wynika to z podpisanej umowy.
Marek Wardeński, radny poinformował, że 8 września br. odbyły się miejsko – gminne
zawody strażackie, na których pierwsze miejsce zdobyła drużyna I z Lisewa, drugie miejsce
drużyna II z Lisewa, a trzecie miejsce drużyna z Wrąbczynka. A drużyna dziewczyn z Pyzdr
zdobyła pierwsze miejsce.
A 22 września 2013 r. odbyły się powiatowe zawody strażackie w Bugaju.
W kategorii seniorów pierwsze miejsce zajęła drużyna I z Lisewa, trzecie miejsce drużyna II
z Lisewa, a drużyna dziewcząt z Pyzdr pierwsze miejsce.
W roku 2014 strażacy z gminy Pyzdry będą reprezentować powiat wrzesiński na zawodach
wojewódzkich w Olsztynie.
Gmina Pyzdry otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul.
Zwierzyniec i Miłosławska”.
Wartość dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych i wynosi 484 802,00 zł.
Planowana inwestycja pozwoli dokończyć utwardzenie ulicy Zwierzyniec.
Kolejne dofinansowanie jest na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa.
Wartość dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych i wynosi 834 078,00 zł.
Roboty obejmować będą rozbudowę oczyszczalni o następny bioblok oraz
stacją higienizacji osadu.
Istniejąca oczyszczalnia funkcjonuje od 1998 roku. Od tego czasu zostały do niej podłączone
miasto Pyzdry oraz wsie Tarnowa i Dłusk. Obecnie oczyszczalnia wykorzystuje 100% swoich
mocy przerobowych. Rozbudowa oczyszczalni pozwoli nie tylko przyłączać nowe obiekty
z Pyzdr, ale także umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej od miejscowości Dłusk do
Ksawerowa.
W przypadku możliwości otrzymania dotacji na drogi należałoby wybrać drogę o najgorszej
nawierzchni. Do takich dróg należy zaliczyć drogę w m. Kruszyny o dł. 2 km (od drogi
wojewódzkiej do drogi powiatowej). Ale występuje taki problem, że ok. 200 m od zjazdu
z drogi wojewódzkiej, to nie działka gminna, ale leśna. Zapewne ten problem uda się
rozwiązać.
Dnia 7 października 2013 r. odbędzie się przetarg dotyczący sprzedaży gruntu pod budowę
nowego przedszkola w Pyzdrach.
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W br. zakończone zostały prace związane z budowa dróg. Odzyskana trylinka jest planowana
do ułożenia na drodze przy ul. Winnica i przy boisku.
Marianna Urbaniak, radna, zapytała, dlaczego w szkole we Wrąbczynkowskich
Holendrach nie ma utworzonego oddziału przedszkolnego dla 3-4 latków?
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że został złożony wniosek do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy o przyznanie dotacji na utworzenie oddziału przedszkolnego. Jednak wniosek
nie został pozytywnie rozpatrzony.
Dodał, że większego zainteresowania rodziców tym tematem nie było. Rodzice nie zgłaszali
potrzeby utworzenia takiego oddziału.
Jeżeli taki problem wystąpi, to temat będzie rozpatrzony.
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że organizowane jest zebranie wiejskie w związku
z koniecznością podziału środków funduszu sołeckiego na 2014 r. Przy tej okazji mieszkańcy
mają się wypowiedzieć, co do sprzedaży całego kompleksu pałacowego. W budynku
mieszkają osoby prywatne, jest filia biblioteki w Pyzdrach i świetlica wiejska.
W okresie międzysesyjnym do biura rady wpłynęły następujące pisma:
• opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2013 r. – pozytywna,
• pismo lokatorki mieszkania w Pyzdrach przy ul. Niepodległości o montaż odrębnej
instalacji centralnego ogrzewania w zajmowanym lokalu,
• pismo lokatorki mieszkania gminnego w Pyzdrach przy ul. Niepodległości o wykup,
• prośba SGGW Wydział Leśny o wypełnienie ankiety dotyczącej proponowanych
zmian w formach ochrony przyrody i krajobrazu,
• pismo pracowników administracyjnych i obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Pyzdrach o zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń
• pismo mieszkańców sołectwa Kruszyny o wybudowanie drogi asfaltowej,
• pismo mieszkańców gminy Pyzdry o budowę drogi przy ul. Wymysłowskiej,
• został też zgłoszony o pomoc przy odnowie rowów w sołectwie Kruszyny.
Na powyższym protokół zakończono.
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