
Protokół nr 27/2014 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 

z dnia 25 lutego 2014 roku 

w godzinach 9
00

 – 10 
45

. 
 

 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. 

 

Do zaproponowanego porządku obrad wprowadzono dodatkowe:  

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/257/06 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 września 2006 r w sprawie Statutu Muzeum Ziemi 

Pyzdrskiej.  

 
Tematyka posiedzenia :  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry 

na rok 2014.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/257/06 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 września 2006 r w sprawie Statutu Muzeum Ziemi 

Pyzdrskiej.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola 

Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Pyzdrach.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis.  

6. 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”.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie 

pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie 

realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 

Gminy i Miasta Pyzdry.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 646/4 w Dolnych 

Grądach na rzecz najemcy.  

11. Sprawy bieżące.  
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Ad. 1.  

Propozycje zmian w budżecie dotyczą:  

1) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.600 zł na zasiłek energetyczny, który 

będzie wypłacany przy dodatku mieszkaniowym,  

2) przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:  

a) zmniejszenia wydatków:  

 70.000 zł po przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków,  

 19.000 zł przeznaczone na remont dachu na budynku szkolnym w Lisewie, 

który sfinansuje firma wydobywająca gaz, 

 3.000 zł na działalność OSP,  

 2.000 zł na organizację wypoczynku w ramach konkursu dla organizacji 

pozarządowych,  

b) zwiększenia wydatków:  

 6.000 zł wykonanie przepustu na drodze w m. Walga,  

 19.000 zł modernizacja drogi w Lisewie,  

 3.000 zł dotacja dla straży powiatowej na organizację obozu 

szkoleniowego dla strażaków,  

 15.000 zł na dofinansowanie rozbudowy garażu przy OSP w Pietrzykowie,  

 14.000 zł rezerwa ogólna,  

 5.000 zł rezerwa inwestycyjna,  

 8.000 zł  na stypendia,  

 22.000 zł budowa sieci wodociągowej przy ul. Wymysłowskiej  

w Pyzdrach,  

 2.000 zł na działalność kulturalną w ramach konkursu dla organizacji 

pozarządowych 

Po przygotowaniu projektu uchwały Ministerstwo Finansów zwiększyło gminie subwencję 

oświatową o kwotę 136.114 zł. Powyższą kwotę należy przyjąć do budżetu do dochodów 

gminy, a po stronie wydatków na: szkoły podstawowe – 25.00 zł, gimnazjum -15.000 zł, 

rezerwy ogólnej - 96. 114 zł.  

 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że jest propozycja darmowej 

książki dla pierwszoklasisty. Czy zakup tych książek nie spocznie na gminie.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  

i Miasta Pyzdry na rok 2014 („za” – 4). 

 

Ad. 2. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki („za” – 4).  

Radni zostali poinformowani o zmianie ustawy o funduszu sołeckim. Zmiany dotyczą: 

-  możliwości zmiany przeznaczenia środków w trakcie roku,    

- sołectwa będą mogły wspólnie realizować zadania,  

- rada nie będzie musiała co roku podejmować uchwały o wyodrębnieniu funduszu,  

- zwiększy się wysokość refundacji środków dla gmin do 40%.  
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Ad. 3.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXX/257/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 września 2006 r w sprawie Statutu 

Muzeum Ziemi Pyzdrskiej.  

Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach otrzymuje nazwę Muzeum Regionalne Ziemi 

Pyzdrskiej w Pyzdrach („za” – 4).  

Została podpisana umowa dzierżawy na zabytkowy dom podcieniowy, który znajduje się  

w Rynku. Kustosz wystąpił o środki unijne na zabezpieczenie budynku, chce go remontować. 

Są pewne plany, co do jego zagospodarowania. Przede wszystkim jako punkt muzealny.  

 

Ad. 4.  

Gmina dokonała sprzedaży działki pod budowę nowego przedszkola.  

Już rozpoczęła się budowa nowego przedszkola.  

Od września br. rozpocznie działalność nowe przedszkole „Bajkowy Świat”, które będzie 

miało 8 sal i pozwoli na przyjęcie 180 dzieci.  

Rodzice zostali powiadomieni, że od września br. działalność rozpocznie nowe przedszkole  

w Pyzdrach.  

Jeżeli nie wszystkie sale byłyby w pełni wykorzystane, to jest propozycja umieszczenia tam 

uczniów klas pierwszych, aby w szkole podstawowej nie zwiększać zmianowości.  

W związku z tym przedszkole ma być oddane do użytku od września 2014 r. rada do końca 

lutego powinna podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji Przedszkola Samorządowego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach, a do końca czerwca  

o likwidacji.  

Nowe przedszkole, to publiczne, które gwarantuje bezpłatne nauczanie i wychowanie  

w ramach podstawy programowej, czyli 5 godzin, odpłatność za każdą dodatkową godzinę 

ponad 5 godzin podstawy w wysokości 1 zł, grupy przedszkolne nie większe niż 25 dzieci, 

kadrę nauczycielską z odpowiednim przygotowaniem.  

Koszt wyżywienia: obiad – 3 zł, 2 śniadania – 3 zł. Obiady będzie przygotowywała stołówka 

szkolna w Pyzdrach, natomiast śniadania będą przygotowywane w przedszkolu.  

Odbyło się także spotkanie z obecną kadrą przedszkola z inwestorem.  

Będzie możliwość zaproponowania pracy 2 pracownikom obsługowym i 2 nauczycielom  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Kadra pedagogiczna likwidowanego przedszkola jak 

również pracownicy obsługowi w pierwszej kolejności zostaną zatrudnieni na wolne etaty  

w jednostkach na terenie gminy oraz otrzymają propozycje zatrudnienia w nowym 

przedszkolu. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Pyzdrach („za” – 7).  

 

Ad. 5.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis („za”– 4).  

 

Uchwała ma stanowić zachętę do podejmowania działań obniżających poziom bezrobocia na 

terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 
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Stwarza podatnikom możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości 

stosowanego w mieście i gminie Pyzdry wobec budynków zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej. Określa zasady i tryb zwalniania z podatku od nieruchomości.  

 

Ad. 6.  

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” („za” – 4).  

Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry dla Powiatu Wrzesińskiego 

w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie 

gminy i miasta Pyzdry w roku 2014. 

 

Ad. 7.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego („za” – 4).  

Komisja zaproponowała dwie stawki opłat za zajęcie powierzchni jezdni pasa drogowego 

drogi gminnej w wysokości 2 zł ( 2 radnych) i 3 zł ( 2 radnych).  

 

Marek Wardeński, radny stwierdził, że propozycja opłaty za zajęcie powierzchni jezdni 

pasa drogowego drogi gminnej z 1 zł na 4 zł jest bardzo wysoka w porównaniu do stawek 

obowiązujących w innych gminach. Zaproponował 2 zł..  

Andrzej Łyskawa, przewodniczący komisji zaproponował stawkę w wysokości 3 zł.  

 

Ad. 8.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  

i Miasta Pyzdry na 2014 rok („za” – 4).  

 

Ad. 9.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy  

w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 

Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 4).  

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry pełnić 

będzie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiarzy w Gnieźnie na warunkach 

zawartych w porozumieniu z Miastem Gniezno 

Na w/w cel Gmina i Miasto Pyzdry zabezpiecza środki pieniężne w kwocie 5.750 zł.  

 

Ad. 10  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy 

sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego i dwóch budynków gospodarczych 

położonych na działce nr 646/4 o pow. 0.17 ha w Dolnych Grądach na rzecz najemcy.  

Komisja proponuje: 

-   90% bonifikatę przy zapłacie gotówką  („za” –2) 

-  75 % bonifikatę („za” – 1 ).  

- bez bonifikaty – ( „za” – 1).  
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Propozycję bonifikaty w wysokości 75% zaproponował radny Łyskawa Andrzej.  

Marianna Urbaniak, radny wypowiedziała się przeciwko stosowaniu bonifikaty.  

 

Ad. 11.  

Andrzej Łyskawa, radny zapytał o informację na temat gazu.  

Przemysław Dębski, sekretarz udzielił odpowiedzi. Temat jest w trakcie realizacji. Jeszcze 

żadne strategiczne decyzje nie zapadły.  

Mieczysław Podlewski, radny zgłosił, że nawierzchnia ścieżki rowerowej prowadząca do 

Borzykowa wymaga naprawy.  

Marek Kamiński, radny powiedział, że przełożenia wymaga chodnik w Górnych Grądach, 

który prowadzi do szkoły.  

Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że podobnie zła nawierzchnia chodnika jest  

w Rudzie Komorskiej prowadzący do WTZ, szczególnie na wysokości lasu.  

 

W okresie międzysesyjnym do biura rady wpłynęły pisma:  

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości kwoty długu Gminy  

i Miasta Pyzdry, 

 o przedłużenie umowy dzierżawy,  

 w sprawie remontu nawierzchni drogi przy ul. Winnica,  

 w sprawie oświetlenia odcinka końcowego ul. Winnica,  

 o udzielenie dofinansowania kosztów dojazdu na Forum Rolnicze Powiatów Gniezno  

i Września, 

 mieszkańców o gotowości do wykonania wykopu pod budowę sieci wodociągowej 

przy ul. Wymysłowskiej.  

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


