Protokół nr 1/14
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 16 grudnia 2014 roku
Posiedzenie Komisji otworzyła o godz. 13 00 przewodnicząca Komisji p. Elżbieta
Ratajczyk 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 przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. 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.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Pyzdry na rok 2015.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Pyzdr.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywaniu 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 2015 r.
9. 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
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
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.
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”- 3, nie głosował -1).

Ad. 2.
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Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w projekcie uchwały o zmianach
w budżecie:
- zwiększa się dochody w kwocie 46.955,- zł z tytułu subwencji oświatowej, które zostaną
przeznaczone na zakupy i wyposażenie klas sześciolatków. O tę sama kwotę zwiększa się
wydatki budżetu gminy,
- zwiększa się dochody o kwotę 242.987,20 zł z tytułu dotacji, jaką gmina otrzyma na budowę
kanalizacji deszczowej w Pyzdrach. Zadanie to zostało skontrolowane przez udzielającego
dofinansowanie – Urząd Marszałkowski. Wynik kontroli pozytywny. Dlatego jest duża
szansa, że pieniądze wpłyną do budżetu gminy jeszcze w 2014 r. Dlatego wprowadza się tę
zmianę. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki z Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizowanej inwestycji –
kanalizacji deszczowej.
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”- 3,
nie głosował - 1).
Z sali narad wyszedł Robert Nowak.
Ad. 3.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że gmina Pyzdry musi ustalić wieloletnią
prognozę finansową do 2025 r, ponieważ do tego roku ma zobowiązania z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W dokumencie tym rok 2015 jest spójny z projektem budżetu gminy na 2015r., natomiast na
lata 2016 – 2025 zakładany jest 1% wzrost dochodów i wydatków.
Od 2016r. różnica między dochodami a wydatkami, czyli nadwyżka jest przeznaczana na
spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich lub realizację zadań inwestycyjnych.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o wieloletniej prognozie
finansowej z adnotacją dotyczącą kwoty 242.987,20 zł na wyprzedzające finansowanie
budowy kanalizacji deszczowej.
Zakładano, że będzie ta kwota spłacona w 2015, a najprawdopodobniej będzie jeszcze w br.
Zatem dług publiczny będzie niższy niż zakłada to projekt wieloletniej prognozy finansowej.
Dodała, że od dwóch lat sytuacja gminy jest korzystniejsza od lat wcześniejszych, budżet
realizowany jest bez zaciągania nowych zobowiązań. Jedynie zaciągane są pożyczki
krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie inwestycji – budowa kanalizacji
deszczowej, rozbudowa oczyszczalni. Z chwilą otrzymania dofinansowania są te
zobowiązania od razu regulowane.
Z projektu budżetu na 2015r. wynika, że dochody przewyższają wydatki, czyli jest nadwyżka.
W 2015r. nie przewiduje się także zaciągania kredytów na realizację wydatków majątkowych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025 („za”- 3, nieobecny -1 ).
Ad. 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.
Wydatki będą dotyczyły realizacji zadań publicznych zarówno bieżących jak i majątkowych
bez zaciągania kredytów.
W zakresie wydatków majątkowych zaplanowane jest min.:
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- wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje –
Pietrzyków, Pietrzyków – Kolonia,
- sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w m. Białobrzeg
- budowa chodnika w Lisewie i Rudzie Komorskiej,
- dokończenie budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem przy ul. Winnica,
- przebudowanie drogi przy ul. Wymysłowska,
- budowa stanicy wodniackiej w Dłusku,
- zakup komputerów na stanowiska pracy w urzędzie,
- dotacja dla OSP Pietrzyków na dobudowę garażu do samochodu strażackiego,
- dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Wrąbczynek,
- dotacja na utwardzenie części placu przy boisku szkolnym w Pietrzykowie,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Bolesława Pobożnego,
- dotacja na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie,
- zakup wyposażenia placu zabaw w m. Pyzdry,
- zakup kominka do świetlicy wiejskiej w Tarnowej w ramach środków funduszu sołeckiego.
Do projektu budżetu na 2015 r. zostały przygotowane poprawki Burmistrza Pyzdr i poprawki
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. Zdaniem RIO gmina powinna zaplanować sama wysokość
dochodów, pomimo braku pisma w tej sprawie od wojewody. Z chwilą otrzymania
stosownego pisma wysokość dotacji zostanie skorygowana.
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)”.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zadanie dotyczące budowy kanalizacji
sanitarnej ulega zmianie nie tylko w nazwie, ale także w zakresie robót.
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Ze wstępnego kosztorysu wynika, że budowa kanalizacji na odcinku Rataje – Ksawerów to
ok. 8 mln. zł. Z dotychczasowych informacji wynika, że gmina może liczyć na wsparcie
unijne w wysokości ok. 2 mln zł.
Dlatego zakres robót został pomniejszony. Założeniem pierwszego etapu jest ograniczenie
długości sieci kanalizacyjnej przy zachowaniu dużej ilości odbiorców. Zatem inwestycja
realizowana będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje – Pietrzyków –
Pietrzyków Kolonia”.
Pozostały teren można by zrealizować w drugim etapie. A do pojedynczych zabudowań,
bardzo oddalonych można by rozważyć przydomowe oczyszczalnie.
Justyna Sosnowska, radna zapytała, czy są dotacje do przydomowych oczyszczalni?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że powiat nie udziela dotacji. Natomiast
można się zastanowić nad wprowadzeniem dotacji gminnej, ale tylko dla terenów, gdzie
budowa kanalizacji nie będzie przewidywana. Możliwe, że wsparcia udziela Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska, ale trzeba to sprawdzić.
Piotr Pilarski, radny stwierdził, że najlepiej byłoby, gdyby mieszkaniec o dotację na
przydomową oczyszczalnię zgłaszał się tylko do gminy, by nie musiał sam szukać
możliwości otrzymania wsparcia poza gminą.
Elżbieta Ratajczyk, radna powiedziała, że w projekcie budżetu na wynagrodzenia dla
pracowników był zaplanowany 5% wzrost. Z przedstawionych poprawek do projektu budżetu
wynika, że środki na wynagrodzenia zostały zmniejszony. Czy w 2015r. nie będzie
podwyżki?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że planowana jest redukcja etatów. Są
możliwości do oszczędności.
Jeżeli chodzi o środki na wzrost wynagrodzeń, to w budżecie są one zabezpieczone, albo nie.
Jeśli tak, to uznaniowo kierownik danej jednostki decyduje o tym, czy podwyżka się należy,
czy nie i w jakiej wysokości.
Na rok 2015 zostały założone oszczędności i bez problemu będą wyegzekwowane.
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi
szkół jest przewidywany.
Dodała, że w projekcie budżetu na 2015r. była zaplanowana 5% podwyżka na wynagrodzenia
do wszystkich pracowników.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w projekcie budżetu został zawarty plan
minimum w zakresie inwestycji. Możliwe, że w ciągu całego roku uda się wykonać jakieś
dodatkowe zadania, czy to za sprawą oszczędności po przetargach, czy w wyniku
niewykorzystania w całości środków na zakładane cele.
Będzie kontynuowana współpraca z Powiatem, dzięki czemu może uda się wykonać zadania
na terenie gminy Pyzdry np. dokończyć budowę chodnika przy ul. Niepodległości, położyć
nową nawierzchnię na drodze przy ul. Kaliskiej. Gdyby Starostwo zabezpieczyło środki ma
materiał, gmina sfinansowała by koszty wykonania, a pozyskany gruz z ul. Kaliskiej
posłużyłby do równania nawierzchni dróg gminnych.
Dodał, że Urząd Marszałkowski w Poznaniu w 2015 r. wykona dokumentacje na budowę
chodnika na odcinku Rataje – Pietrzyków.
W projekcie budżetu jest zaplanowana budowa drogi przy ul. Wymysłowskiej, która połączy
Pyzdry z Dłuskiem.
Droga ta powinna mieć określoną szerokość, dlatego należy dokonać wykupu gruntu.
Jednakże nie wszystkie działki geodezyjne mają uregulowany stan prawny.
Ponadto przy wyjeździe z tej drogi na drogę wojewódzką przy ul. Wrzesińskiej znajduje się
słup energetyczny, który powinien być przestawiony, aby poszerzyć wyjazd.
Są to czynności do zrealizowania, ale wymagające czasu. Dlatego może być tak, że nie uda
się wybudować tej drogi w 2015r. dlatego będzie trzeba jej realizację przesunąć na rok
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następny, a na rok 2015 zaplanować wykonanie innej drogi gminnej by nie stracić
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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.
Gmina nie może udzielać dotacji stowarzyszeniu na wydatki majątkowe, dlatego to zadanie
będzie wykonywała gmina.
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.
Zmieniły się przepisy i gminy muszą udzielać dotacji za pobyt dziecka z ich terenu
w przedszkolu publicznym i niepublicznym na terenie innej gminy. Wcześniej była mowa
o przedszkolach publicznych.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że obecnie w gminie Pyzdry dostęp dzieci do
przedszkola jest zapewniony. W Pyzdrach jest nowe przedszkole, które ma wolne miejsca.
Justyna Sosnowska, radna zaproponowała, aby sprawdzić, czy faktycznie dzieci za które
gmina przekazuje dotacje do innych gmin są mieszkańcami gminy Pyzdry.
Należy wyjaśnić, czy decyduje meldunek, czy zamieszkanie dziecka.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w przypadku jednej rodziny były
prowadzone czynności sprawdzające.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że jednostka OSP Wrąbczynek ma
zaplanowaną dotację na zakup lekkiego samochodu bojowego.
Cztery jednostki bojowe na terenie gminy (Pyzdry, Pietrzyków, Lisewo i Wrąbczynek)
będą wystarczające. Logistycznie teren gminy będzie zabezpieczony. Nie ma potrzeby
wyposażania jeszcze innych jednostek. Pozostałe mogą współpracować z w/w.
Elżbieta Ratajczyk, radna zasugerowała, że dobrze byłoby rozważyć budowę kolejnego
odcinka ścieżki rowerowej.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że budowa ścieżki przy drodze wojewódzkiej za
mostem jest ze względów bezpieczeństwa niewskazana. Dobra lokalizacja to kierunek
w stronę Tarnowej.
Należy się cieszyć, że na odcinku Rataje – Pietrzyków będzie bezpieczniej dla pieszych.
Będzie przez zarządcę drogi wojewódzkiej wykonywana dokumentacja na chodnik.
Wcześniej gmina wykupiła grunt pod chodnik..
Elżbieta Ratajczyk, radna odczytała pismo w sprawie zakupu nowego sprzętu do gabinetu
pielęgniarki szkolnej w szkole w Pyzdrach.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że temat zostanie przekazany dyrektorowi
szkoły.
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.
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Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy wpłaty mieszkańców za śmieci pokrywają
ponoszone przez gminę koszty?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że opłaty od mieszkańców nie pokrywają
kosztów związanych z odbiorem śmieci przez firmę i zatrudnieniem pracownika zajmującego
się gospodarką odpadami. Ściągalność za śmieci jest wysoka ok. 95%.
Pomimo to nie planuje się podwyższenia opłaty za odbiór śmieci.
Już w przyszłym roku zostanie oddane do użytku wysypisko śmieci w Lulkowie. Wówczas
gmina Pyzdry będzie rozpisywała przetarg tylko na odbiór odpadów komunalnych, bo
zagospodarowanie będzie w Lulkowie.
Justyna Sosnowska, radna zapytała, czy gmina sama nie może odbierać odpadów od
mieszkańców i dowozić do Lulkowa?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że nie ma uregulowań prawnych.
Z chwilą wejścia w życie ustawy śmieciowej, wiele gmin posiadających własny sprzęt do
odbioru śmieci chciało nadal je odbierać. Ale ustawa tego nie dopuszcza. Trzeba to zadanie
powierzać innym podmiotom w drodze przetargu.
Z chwilą uruchomienia wysypiska w Lulkowie mieszkańcy będą musieli segregować popiół.
W dniu jutrzejszym jest organizowane spotkanie w Gnieźnie odnośnie wysypiska
w Lulkowie.
Dodał, że od stycznia podwyższeniu ulega opłata za ścieki.
Elżbieta Ratajczyk, radna zaproponowała, aby mieszkańcom wydawać 2 worki na plastik,
skoro odbiór jest raz na dwa miesiące.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że można by rozważyć możliwość uruchomienia
ogólnodostępnego punktu poboru worków do segregacji odpadów.
W tej chwili dodatkowe worki są wydawane w urzędzie.
Elżbieta Ratajczyk, radna należałoby powiadomić mieszkańców o tej możliwości.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że projekt budżetu został opracowany
w listopadzie. Natomiast wczoraj odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi na
temat gminnego programy współpracy z tymi organizacjami. Okazało się, że grupa
Taekwondo nie działa i nie będzie ubiegała się o środki na swoją działalność w kwocie 8.000
zł. W związku z tym zaplanowano zwiększyć plan dotacji o kwotę 5.000 zł dla Centrum
Kultury, Promocji i Sportu na organizację spływu kajakowego i 3.000 zł na remont strzelnicy
na stadionie zawarciańskim.
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”- 3, nieobecny -1).
Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że nie przewiduje powołania swojego z-cy.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że wynagrodzenie burmistrza będzie na
poziomie wynagrodzenia dotychczasowego burmistrza, z wyjątkiem wysokości dodatku
stażowego. Wynagrodzenie wynosić będzie 8.300,- zł, z tego wynagrodzenie zasadnicze
5.000,-zł, dodatek stażowy 500,-zł, dodatek funkcyjny 1.500,-zł, dodatek specjalny 1.300,- zł.
Justyna Sosnowska, radna zwróciła uwagę na treść uzasadnienia w zakresie zapisu:
„Ponadto koreluje ona z dokonaniami Burmistrza w poprzedniej kadencji, docenionymi
wysokim poparciem wyborczym”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Pyzdr wykreślając z uzasadnienia przedostatnie zdanie („za”- 3, nieobecny -1).

6

Ad.6 -7.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że środki pozyskane przez gminę z tytułu
wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii.
Piotr Pilarski, radny zapytał, kto prowadzi świetlice socjoterapeutyczne?
Odpowiedzi udzieliła p. Joanna Czechyra, pracownik urzędu.
Elżbieta Ratajczyk, radna dodała, że pieniądze rozdysponowuje Komisja powołana przez
Burmistrza, na podstawie złożonych wniosków.
Wysokość środków zaplanowana na 2015 r., jak i sposób ich wydatkowania jest zapisana
w gminnych programach.
Justyna Sosnowska, radna zaproponowała, aby wprowadzać nowe działania, programy,
dotyczące profilaktyki.
Elżbieta Ratajczyk, radna wyjaśniła, że Komisja, której jest członkiem rozpatruje wnioski
składane do końca stycznia. Komisja sama nie wymyśla realizowanych programów.
W 2015r. będą finansowane te przedsięwzięcia, które wpiszą się w programy, które otrzymali
dyrektorzy szkół.
Komisja nie tylko przydziela środki na złożone wnioski, ale także zapewnia pieniądze na
leczenie, dojazdy ludzi na spotkania grup AA, utrzymanie punktu konsultacyjnego, zakup
materiałów na potrzeby działalności świetlic socjoterapeutycznych.
Justyna Sosnowska, radna wspomniała, że kilka lat temu można było zakupić sprzęt,
wyposażenie.
Elżbieta Ratajczyk, radna potwierdziła, że tak było, ale wtedy pieniądze były przeznaczone
na rozpoczęcie działalności świetlic.
Obecnie środki mają być przeznaczone na działania edukacyjne, informacyjne, a nie w zakup
środków trwałych.
Środki będą przyznane, jeżeli będą przeznaczone na działania profilaktyczne np. organizację
konferencji.
Z pieniędzy korzystają nie tylko szkoły, ale także młodzież niezrzeszona, kluby sportowe,
sekcje sportowe, osoby starsze.
Pieniądze mogą być przyznane także na wyjazd młodzieży, ale w przypadku, gdy jest on
podsumowaniem realizacji jakiegoś programu, nagrodą dla dzieci za systematyczny udział
w programie.
W placówkach oświatowych typu szkoły podstawowe, gimnazja realizowana jest profilaktyka
tzw. pierwszorzędowa. Jest niewskazane, aby dzieci i młodzież spotykały się z osobami
uzależnionymi.
Na salę narad wszedł burmistrz.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za”- 3, nieobecny -1 ).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii („za”- 3, nieobecny -1 ).
Ad. 8.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w budżecie gminy jest ujęty plan
wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na tej podstawie jest ustalany
program współpracy. Na początku roku ogłaszane są konkursy na określone zadania, ,
zgodne z gminnym programem.
.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2015 r („za”- 3,
nieobecny -1 ).
Ad. 9.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że mieszkaniec gminy złożył wniosek
w sprawie otwarcia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
By odpowiedzieć na ten wniosek najpierw Rada Miejska musi określić warunki, jakie musi
spełniać schronisko. W związku z powyższym został przygotowany 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.
Na terenie gminy nadal są bezpańskie psy, ale jest ich mniej. W przypadku zgłoszenia
bezpańskiego psa najpierw prowadzone są starania na terenie gminy dotyczące znalezienia
nowego właściciela dla tego psa. Ostateczność to przekazanie do schroniska w Gnieźnie,
które od gminy Pyzdry przyjmie rocznie do 5 psów.
Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że w gminie Pyzdry występuje problem zabrudzania
chodników, trawników, poboczy dróg przez psy, ale posiadających właścicieli.
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”- 3, nieobecny -1).
Ad. 10.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na terenie m. Pyzdry występują dwie
drogi, które należy zakwalifikować do kategorii dróg gminnych:
1) droga przebiegająca na działkach nr 1683/1, 365 w Pyzdrach przy ul. Bolesława
Pobożnego, o długości 410 metrów, przebieg - od ulicy Farnej do ulicy Szybskiej,
2) droga przebiegająca na działce nr 2173 w Pyzdrach, o długości 104 m, przebieg od ul.
Polnej do działki oznaczonej nr geod.448/1.
Elżbieta Ratajczyk, radna poruszyła temat wykupu od mieszkańca Pyzdr gruntu położonego
w Pyzdrach pod drogę przy powstałych działkach budowlanych.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na etapie podziału gruntu na działki
budowlane temat wydzielenia drogi był znany.
Właściciel gruntu powinien zgłosić się do Urzędu celem omówienia powyższego tematu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych do
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu („za”-3, nieobecny -1).
Ad. 11.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że z uwagi na śmierć pracownika
zajmującego się sprawami oświaty w Urzędzie, jego sprawy przejęli pozostali pracownicy
zajmujący się tez sprawami oświaty. Natomiast sprawy z zakresu stypendiów dla uczniów
zostały przekazane do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
By Ośrodek mógł te sprawy prowadzić, Rada Miejska musi podjąć stosowną uchwałę.
Dodał, że został ogłoszony konkurs na kierownika M-G Ośrodka Pomocy Społecznej. Są
cztery oferty.
W dniu dzisiejszym upływa termin składania ofert na stanowisko sekretarza Pyzdr. Nie ma
jeszcze ani jednej oferty.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 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 („za”- 7 ).
Ad. 12.
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,
o w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radni składają pierwsze oświadczenie
majątkowe,
o pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia
wyborów przedkłada Komisarzowi Wyborczemu sprawozdanie finansowe.
Jeden z sołtysów zwrócił się do przewodniczącej Rady o rozważenie możliwości
podwyższenia diet dla sołtysów.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że trudno wypracować sprawiedliwy system,
który np. będzie uwzględniał różnice wielkości sołectw, zabudowę zwartą, rozproszoną.
Najlepiej, gdy sołtysi sami przestawią swoja propozycję.
Piotr Pilarski, radny powiedział, że sołtys dużego sołectwa nie porozumie się z sołtysem
małego sołectwa, bo każdy ma inne dochody z tytułu poboru podatków.
Dodał, że coraz mniej jest chętnych do przyjęcia funkcji sołtysa.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że zainteresowanie pełnienie funkcji sołtysa jest
różne. Cztery lata temu były sołectwa gdzie chętnych nie było, ale były też takie, z których
chętny było więcej, czego przykładem jest sołectwo Lisewo.
Alina Banaszak, pracownik Urzędu przekazała informację na temat wysokości diet
i wynagrodzenia sołtysów.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Komisji Przewodnicząca podziękowała
wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 11 40 zamknęła I posiedzenie Komisji.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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