
Protokół nr 1/2014 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  
z dnia 15 grudnia 2014 roku 

 
 

 
                  Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego otworzył o godzinie 10 00 przewodniczący Komisji Andrzej 
Łyskawa stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi 
quorum, przy którym Komisje mogą obradować.  
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Tematyka posiedzenia : 

 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta 

Pyzdry na rok 2015.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Pyzdr. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.  
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy  

i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.   
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia ich przebiegu 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/14 Rady Miejskiej 
w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, 
Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i 
Rekreacji.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania 
decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów.  

12. Sprawy bieżące.  
 
 
 
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że propozycje zmian w budżecie gminy  
i miasta na 2014 r dotyczą zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 46.955 zł.  
Środki te planuje się wydatkować w szkołach podstawowych na zakup materiałów  
i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.  
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Gmina ma podpisaną umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w Pyzdrach 
w kwocie 242.987,20 zł. W/w kwota zostanie wprowadzona do budżetu, bo jest realna szansa, 
że dofinansowanie zostanie gminie przekazane jeszcze do końca br.  
Realizacja budowy kanalizacji została skontrolowana. Wynik kontroli był pozytywny. 
Pozostało jedynie oczekiwać na przekazanie pieniędzy. Otrzymane pieniądze zostaną od razu 
przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę pożyczki, którą gmina zaciągnęła  
na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji. 
Po analizie budżetu proponuje się dokonanie przeniesień między paragrafami w rozdziale 
80101 (szkoły podstawowe) z § 4240 na § 2820.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 4 ). 
 
Ad. 2 -3  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że projekt wieloletniej prognozy finansowej 
jest tak przygotowany, że rok 2015 jest zgodny z zapisami projektu budżetu na 2015 rok.  
Natomiast na lata 2016 - 2025 przyjęty został 1% wzrost dochodów i wydatków. Powstała 
nadwyżka jest przeznaczona na spłatę kredytów bądź na realizację zadań majątkowych. 
Zadania nie są wskazane, ponieważ będą realizowane te, które będą wymagały bezzwłocznej 
realizacji i te, na które gmina pozyska dofinansowanie.  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu wieloletniej prognozy 
finansowej jest pozytywna. Jedynie RIO zwróciła uwagę na pożyczkę zaciągniętą na budowę 
kanalizacji w kwocie 242.987,20 zł, która była zaplanowana na rok 2015, a będzie 
przeplanowała na br.  
Dodała, że wieloletnia prognoza finansowa jest opracowana do 2025 roku, ponieważ do tego 
roku gmina ma zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.  
Dalej dodała, że budżet na 2015r. jest zaplanowany bez zaciągania kredytu. Jest też 
zaplanowana nadwyżka.  
Na zaplanowane wydatki majątkowe wystarczy środków z budżetu gminy.  
 
Budżet został opracowany na podstawie wykonania budżetu za III kwartały br. i w oparciu  
o pisma wojewody wielkopolskiego i ministra finansów.  
Jedynie zwiększone zostały dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych  
w związku z wydobyciem gazu.  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu jest pozytywna z uwagą 
dotyczącą pożyczki, która była zaplanowana do spłaty w 2015r. Skoro jednak są duże szanse, 
że pieniądze wpłyną jeszcze w br., dlatego w dochodach na 2014r. wysokość dofinansowania 
zostało ujęte.  
Przemysław Dębski, burmistrz  dodał, że w związku z działalnością Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa na terenie gminy Pyzdry będą wpływy do budżetu z tytułu 
podatku od wartości budowli zlokalizowanych na terenie gminy (podatek od nieruchomości)  
i od wielkości wydobycia gazu ziemnego.  
Krzysztof Paszak, radny w imieniu wyborców przedstawił wnioski dotyczące uregulowania 
cieku Flisa, remontu drogi przy ul. Miłosławskiej, dokończenia budowy drogi przy ul. 
Zwierzyniec, przesunięcia chodnika na skrzyżowaniu ulic Miłosławska z Wrocławską - przy 
pompie, wycięcia krzewów przy drodze powiatowej do Tarnowej.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że krzewy rosną przy wielu drogach na terenie gminy 
Pyzdry, które należałoby wyciąg np. przy drodze Zapowiednia – Wrąbczynek.  
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że zadania inwestycyjne należy zgłaszać przed 
opracowaniem projektu budżetu czyli do września.  
Niektóre zadania zgłoszone przez p. Paszaka dotyczą dróg powiatowych i należy je przekazać 
Starostwu.  
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Część zadań jest w kompetencji gminy, ale z uwagi na wysokie koszty realizacji nie mogą 
być brane pod uwagę w 2015 r. Jedynie można rozważać je w następnych latach. W roku  
2015 jest zaplanowane do wykonania utwardzenie drogi przy ul. Wymysłowskiej.  
Jednakże są problemy techniczne. Drogę należy poszerzyć, czyli dokonać wykupu gruntu,  
a nie zawsze sprawy własnościowe są uregulowane. Droga ma być odpowiedniej szerokości, 
bo połączy się z drogą wojewódzką w Dłusku. 
Także przy włączeniu do drogi wojewódzkiej przy ul. Wrzesińskiej należy dokonać 
przesunięcia słupa energetycznego, aby poszerzyć wyjazd. Te czynności są do wykonania, ale 
będą czasochłonne i może zdarzyć się tak, że utwardzenia drogi w 2015r. już się nie zdąży 
wykonać. Wtedy będzie trzeba podjąć decyzję o przesunięciu realizacji w/w drogi na 
następny rok, a na rok 2015 zaplanować wykonanie utwardzenia innej drogi, by nie stracić 
dofinansowania, jakie gmina może otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.  
Krzysztof Paszak, radny w imieniu wyborców przedstawił wnioski dotyczące uregulowania 
cieku Flisa, remontu drogi przy ul. Miłosławska, dokończenia budowy drogi przy ul. 
Zwierzyniec przesunięcia chodnik na skrzyżowaniu ulic Miłosławska z  Wrocławską przy 
pompie, wycięcia krzewów przy drodze powiatowej do Tarnowej.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że krzewy rosną przy wielu drogach na terenie gminy 
Pyzdry, które należałoby wyciąg np. przy drodze Zapowiednia – Wrąbczynek.  
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że zadania inwestycyjne należy zgłaszać przed 
opracowaniem projektu budżetu do września.  
Niektóre zadania zgłoszone przez p. Paszaka dotyczą dróg powiatowych i należy je przekazać 
Starostwu.  
Część zadań jest w kompetencji gminy, ale z uwagi na wysokie koszty realizacji nie mogą 
być brane pod uwagę w 2015 r. Jedynie można rozważać je w następnych latach. Na rok 2015 
jest zaplanowane utwardzenie drogi przy ul Wymysłowskiej.  
Jednakże są problemy techniczne. Drogę należy poszerzyć, czyli dokonać wykupu gruntu,  
a nie zawsze sprawy własnościowe gruntu są uregulowane. Także przy włączeniu do drogi 
wojewódzkiej (ul. Wrzesiński) należy dokonać przesunięcia słupa energetycznego, aby 
poszerzyć wyjazd. Te czynności są do wykonania, ale będą czasochłonne i może zdarzyć się 
tak, że utwardzenia drogi w 2015r. już się nie zdąży wykonać. Wtedy będzie trzeba podjąć 
decyzję o przesunięciu realizacji w/w drogi na następny rok, a na rok 2015 zaplanować inną 
drogę, by nie stracić dofinansowania, jakie gmina może otrzymać z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że droga na Kruszynach na zakrętach powinna mieć 
szersze pobocza, aby nie załamywał się asfalt po przejeździe długiego transportu 
samochodowego.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że pobocze drogi zostało dodatkowo 
utwardzone na całej długości drogi.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025 („za”- 4 ). 
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody gminy na 2015 r. zostały 
zaplanowane w wysokości 22.066.524,94 zł, a wydatki 20.994.628,16 zł, z tego wydatki 
majątkowe stanowią 1.343.732,16 zł.  
W wydatkach majątkowych zaplanowano min. przebudowę drogi przy ul. Wymysłowskiej  
i ul. Winnica, sporządzenie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej Rataje – Pietrzyków 
– Ksawerów, budowa sieci wodociągowej w m. Białobrzeg.  
Zaplanowana jest rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,- zł.  
Z długoterminowych przedsięwzięć gmina będzie przekazywać dotację m. Gniezno na system 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  
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Do projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok zostały przygotowane poprawki 
zaproponowane przez Burmistrza Pyzdr i wynikające z opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.  
1. Zwiększyć dochody bieżące w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych) § 2030 o kwotę 44.400,00 zł, w rozdziale 80106 (inne formy pomocy 
wychowania przedszkolnego) § 2030 o kwotę 50.400,00 zł i w rozdziale 80104 
(przedszkola)  § 2030 o kwotę 170.400,00 zł.  

2. Zmniejszyć wydatki bieżące w rozdziale 75023 (urzędy miast i miast na prawach 
powiatu) § 4010 o kwotę 152.000,00 zł, w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) § 
4010 o kwotę 48.029,00 zł i w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) 
§ 2480 o kwotę 12.070,00 zł. 

3. Zwiększyć wydatki majątkowe związane z realizacją poniższych zadań inwestycyjnych: 
- budowa sieci wodociągowej w m. Białobrzeg (dz. 010 rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 

256.000,00 zł, 
- montaż trybun przy boisku pełnowymiarowym przy ulicy Nowoogrodowej w m. Pyzdry 

(dz. 926 rozdz. 92601 § 6050) o kwotę 60.000,00 zł, 
- budowa drogi gminnej przy ulicy Nadrzecznej w m. Pyzdry (dz. 600 rozdz. 60016 § 

6050) o kwotę 161.299,00 zł. 
4. W załączniku nr 3 zmienić nazwę wydatków majątkowych: 
      - zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje – Ksawerów” 

zastąpić nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 
na odcinku Rataje – Pietrzyków – Pietrzyków Kolonia”, 

      - zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w m. Białobrzeg” zastąpić nazwą: 
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Białobrzeg - Zapowiednia 
(uzupełnienie)”.  

5. W załączniku nr 2 i 3 w dziale 801 rozdział 80101 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zastąpić § 6050 – wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych. 

6. W postanowieniu uchwały w paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 oraz w paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 
zapis: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami” zastąpić zapisem: „dotacje celowe na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”. 

7. W załączniku nr 8 – Wykaz dotacji celowych przyznanych dla Miasta i Gminy Września 
w kwocie 26.500,00 zł zastąpić: Miasto i Gmina Września 12.500,00 zł, Miasto Konin 
10.000,00 zł, Gmina Żerków 4.000,00 zł.  

8. W załączniku nr 11 dopisać wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczącymi wypłaty wynagrodzenia 
pracownika sklasyfikowane w rozdz. 75023 § 4010 w kwocie 24.000,00 zł, § 4110  
w kwocie 4.300,00 zł, § 4120 w kwocie 588,00 zł. 

 
W trakcie omawiania projektu budżetu radni poruszyli temat dotyczący:  
- ponoszenia kosztów za pobyt dziecka z terenu gminy Pyzdry w przedszkolu znajdującym się 
poza gminą,  
- ściągalności opłat za śmieci,  
- budowy sieci wodociągowej w m. Białobrzeg, 
- podłączenia wody do posesji mieszkańca wsi Wrąbczynek, który niedawno zakupił budynek  
  od gminy.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zaplanowane zostało dokończenie budowy 
drogi gminnej przy ulicy Nadrzecznej. Jest wizja, aby stworzyć ciąg pieszy aż do łuków przy 
hali sportowej. Ale najpierw należy wykonać odcinek drogi od ul. Wrocławskiej w stronę 
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przystani mając na uwadze to, aby droga służyła zarówno dla pieszych jak i sprzętu ciężkiego 
np. rolniczego. 
W propozycjach zmian do budżetu jest mowa o zmniejszeniu zakresu robót przy budowie 
kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje – Pietrzyków – 
Pietrzyków -Kolonia. Wynika to z możliwości finansowych gminy. Ze wstępnego kosztorysu 
wynika, ze całość zadania to koszt ok. 8 mln zł. A możliwości pozyskania dofinansowania z 
PROW to ok. 2 mln zł.  
Pomimo zmniejszenia zakresu robót liczba przyłączy zbyt dużo się nie zmniejszy, bo 
planowany inwestycja dotyczy zwartej zabudowy.  
Dla pozostałego terenu będzie trzeba rozważyć - czy budować kanalizację w drugim etapie, 
czy zastanowić się nad przydomowymi oczyszczalniami. 
Dodał, że Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że w przyszłym roku 
zostanie zlecona dokumentacja na budowę chodnika Rataje - Pietrzyków.  
Krzysztof Paszak, radny stwierdził, że wnioskował o budowę chodnika na odcinku Pyzdry – 
Tarnowa, ale bezskutecznie. Jakąś szansą może być w przyszłości budowa sieci gazowniczej i 
wtedy budowa chodnika.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że w projekcie budżetu na 2015 r. są 
zaplanowane środki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 58.000 zł, w tym 8.000 zł dla sekcji 
Taekwondo, który już nie działa i nie będzie ubiegała się o pieniądze.  
Z związku z powyższym proponuje się kwotę 8.000,- zł przeznaczyć na:  
3.000,- zł remont strzelnicy,  
5.000,- zł na organizacje spływu kajakowego, który z uwagi na dużą liczbę uczestników 
będzie organizowała gmina tj. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, a nie jak dotychczas 
Towarzystwo Turystyki Wodnej Perkoz.  
 
Radni stwierdzili, że członkowie sekcji Taekwondo Pyzdry osiągali wysokie miejsca na 
zawodach, przez co promowali gminę Pyzdry.  
 
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że w budżecie był zaplanowany 5%  wzrost 
wynagrodzeń pracowników urzędu. Z poprawek do budżetu wynika, że środki na 
wynagrodzenia zostaną zmniejszone. W związku z tym zapytał, o jaki procent wzrosną  
wynagrodzenia pracowników? 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że fundusz na wynagrodzenia dla 
pracowników urzędu został pomniejszony. Przewidywane jest zmniejszenie zatrudnienia.  
Jaki będzie indywidualny wzrost wynagrodzeń pracowników, będzie to rozpatrywane. 
Andrzej Łyskawa, radny zaproponował, aby uregulować diety sołtysów. Sołtysi wykonują 
wiele prac na rzecz sołectwa, najczęściej za swoje pieniądze np. koszą tereny zielone, 
zgrabiają i wywożą liście. Zdarza się tak, że wnioski sołtysa przy rozdysponowywaniu 
funduszu sołeckiego nie są przez mieszkańców zatwierdzane np. zatwierdzenie środków na 
zakup paliwa do kosiarki, czy zakup kosiarki.  
Obecnie sołtysi otrzymują dietę w wysokości 120 zł miesięcznie, radny zaproponował 300 zł.  
Dodał, że równo, to nie znaczy sprawiedliwie. Może wysokość diet określić od wielkości 
sołectwa.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że sołtys powinien zmobilizować 
mieszkańców do pracy na rzecz społeczeństwa. Przecież sołtys nie może wszystkiego 
wykonywać sam. Sołtys to funkcja społeczna. Kandydaci na sołtysów wiedzieli, że nie jest to 
funkcja zarobkowa.  
Ponadto sołectwa mają przydzielone środki finansowe, z których można część przeznaczyć 
np. na zakup oleju napędowego.   
Sołtysi mają sołectwa o zróżnicowanej zabudowie (zwartej, rozległej), o różnej liczbie 
mieszkańców, jedni są bardziej zaangażowani w prace na rzecz sołectwa, inni mniej.  
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W najbliższym czasie odbędzie się narada sołtysów, na której sami sołtysi mogą przedstawić 
swoją propozycję odnośnie wysokości diet dla sołtysów.  
Krzysztof Paszak, radny poinformował, że w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie 
Tarnowa mieszkańcy na zebraniu wiejskim wydzielili środki na zakup kosiarki, paliwa. 
Przecież po to gmina utworzyła fundusz sołecki, by min. na takie zadania były przeznaczane 
przyznane sołectwu pieniądze.  
Andrzej Łyskawa, radny zaproponował, aby skierować kilka wywrotek gruzu na remont 
stromego zjazdu na łąki tzw. wygonu w Ratajach.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że może będzie gruz z drogi przy ul. 
Kaliskiej. Jednak z uwagi na to, że jest to droga powiatowa, będą najpierw prowadzone 
rozmowy ze Starostą na temat remontu drogi.  
Odnośnie naprawienia drogi - zjazdu w Ratajach najpierw należałoby wykonać odwodnienie.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2015 r przyjmując poprawki Burmistrza Pyzdr i wynikające z opinii RIO 
(„za”- 4 ). 
 
Ad. 4.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że nie zamierza powoływać zastępcy 
burmistrza. Będzie współpracował tylko z sekretarzem. 
 
Z sali narad wyszedł Burmistrz.  
 
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jak ustawowo kształtują się poszczególne składniki 
wynagrodzenia burmistrza? 
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że wysokość wynagrodzenia jest taka, jaką 
miał poprzednik, jedynie będzie niższy dodatek stażowy.  
Ustawowe wynagrodzenie zasadnicze dla burmistrza wynosi 4.200 – 5.900 zł, a maksymalna 
wysokość dodatku funkcyjnego 1.900 zł.  
Dodatek specjalny przysługuje na mocy ustawy o wynagradzaniu pracowników 
samorządowych za pełnienie funkcji i wynosi 20-40%.   
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego 
wynagrodzenia burmistrzowi Pyzdr :  

1) wynagrodzenie zasadnicze 5.000,- zł 
2) dodatek stażowy (10%)         500,- zł 
3) dodatek funkcyjny              1.500,- zł 
4) dodatek specjalny w wysokości 20 % (tj. od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  
    funkcyjnego) w kwocie       1.300,- zł 

                               _________________ 
                                  Razem 8.300,- zł. 

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Pyzdr związane z nawiązaniem  
i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach,  
a pozostałe czynności (za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia, które określa Rada Miejska   
w drodze uchwały) Sekretarz Pyzdr  („za”- 4 ). 
 
Ad. 5-6.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za”- 4 ). 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii („za”- 4 ). 
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Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że w projekcie budżetu gminy są zaplanowane 
środki na działania uwzględnione w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
Na rok 2015 zaplanowano:  
- krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 14.000,- zł,  
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  
   narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – 3.000,- zł,  
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 50.000 zł.  
Gmina opracowuje na dany rok program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który,. 
jest uzgadniany z przedstawicielami tych organizacji. Spotkanie takie odbyło się 8 grudnia br.  
Gmina ogłasza konkursy na powierzenie realizacji zadania publicznego w/w organizacjom  
w określonych zakresach. Organizacje składają oferty. Po pozytywnym ich rozpatrzeniu 
realizują zadanie.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2015 r  („za”- 4). 
 
Ad. 8.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że mieszkaniec gminy wystąpił z wnioskiem  
o wydanie zezwolenia na założenie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.  
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę  
w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt.  
Ponadto poinformowała, że gmina ma podpisaną umowę z gminą Gniezno w zakresie 
korzystania ze schroniska.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę 
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt 
(„za”- 4). 

 
Ad. 9.  
Projekt uchwały dotyczy: 

1) drogi przebiegającej na działkach nr 1683/1, 365  w Pyzdrach przy  ul. Bolesława 
Pobożnego, o długości 410 metrów, przebieg - od ulicy Farnej  do ulicy Szybskiej, 

2) drogi przebiegającej na działce nr 2173 w Pyzdrach, o długości 104 m, przebieg od ul. 
Polnej do działki oznaczonej nr geod.448/1. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu („za”- 4). 
 
Ad. 10.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/14 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu 
 i Rekreacji („za”- 4). 

 
Ad. 11.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dotychczas Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej kieruje p.o. kierownika p. Monika Mizerka.  
Na kierownika w/w jednostki jest ogłoszony konkurs.  
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Sprawy z zakresu stypendiów dla uczniów zostały przekazane do rozpatrywania przez 
pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały upoważniający kierownika 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania  
i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu stypendium.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania  
 wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów („za”- 4). 
 
Ad. 12.  
Maria Urbaniak, radna poinformowała o potrzebie udzielenia pomocy jednemu  
z mieszkańców wsi Wrąbczynek w zakresie podłączenia prądu, bo wcześniej został odcięty 
przez dostawcę energii.  
Alina Banaszak, pracownik Urzędu poinformowała, że do biura Rady wpłynęły pisma:  
- RIO o projekcie budżetu gminy i miasta na 2015r., 
- RIO o projekcie wieloletniej prognozie finansowej,  
- pismo radnego o wystąpieniu ze składu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony  
   Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,  
- zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski na seminarium „Obowiązki  
   i  prawa radnego jako członka samorządu terytorialnego” w Żychlinie. 
Dodała, że:  

o z początkiem kadencji można zamówić dla radnych legitymacje radnego, osoby 
zainteresowane proszone są o zgłaszanie,  

o  w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radni składają pierwsze oświadczenie 
majątkowe (druki radni otrzymali). 

o pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia 
wyborów przedkłada Komisarzowi Wyborczemu sprawozdanie finansowe.  

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Komisji Przewodniczący podziękował  
wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 12 30 zamknął I posiedzenie Komisji. 
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


