Protokół nr 1/14
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 12 grudnia 2014 roku
w godzinach 1300– 1445.

Posiedzenie Komisji otworzyła przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowicka
stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 7, 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 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 gminnych 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 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
dotyczy:
zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 289.942,20 zł, z czego:
- 46.955 zł stanowi część oświatowa subwencji ogólnej,
- 242.987,20 zł dotacja z PROW na budowę kanalizacji burzowej. Kwota ta nie będzie
uwzględniona po stronie wydatków, ponieważ będzie przeznaczona na spłatę pożyczki,
którą gmina zaciągnęła na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej
z Banku Gospodarstwa Krajowego. W/w kwota zostaje wprowadzona do budżetu,
ponieważ istnieje realna szansa, że pieniądze wpłyną jeszcze do końca br.
zwiększenia się plan wydatków budżetowych o kwotę 46.955 zł w dziale 801 oświata
i wychowanie.

w związku z analizą budżetu dokonuje się przeniesień w dziale 801 między paragrafami
wydatków na kwotę 693 zł.
Po zmianach kwota dochodów wynosi 22.293.384,83 zł, a wydatków 23.767.371,97 zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 7 ).
Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.
Uchwała dotyczy lat 2015 – 2025, ponieważ do roku 2025 gmina ma do spłaty kredyty.
Prognoza na rok 2015 jest zgodna z budżetem na 2015r.
Na lata 2016-2015 jest przyjęty 1% wzrost dochodów i wydatków. Nadwyżka jest
przeznaczona na spłatę kredytów.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię. Zwróciła uwagę, że kwota długu na
koniec 2015 r. będzie wyższa o 276.711.70 zł. Dotyczy to dofinansowania ze środków
unijnych na budowę kanalizacji burzowej w Pyzdrach.
Jak wynika z wcześniej omawianego projektu uchwały o zmianach w budżecie na 2014r.
powyższe dofinansowanie zostało przyjęte do budżetu na 2014r. i jest realna szansa, że do
końca 2014r. gmina pieniądze otrzyma i przeznaczy na spłatę pożyczki, którą gmina zaciągnęła
na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej z Banku Gospodarstwa
Krajowego. W najgorszej sytuacji gmina pieniądze otrzyma na początku 2015 roku.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że realizując inwestycje z dofinansowaniem
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy po wykonaniu zadania złożyć wniosek
o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Gdy wniosek uzyska pozytywną rekomendację,
kontrolerzy dokonują kontroli zadania w terenie. Po kontroli w okresie 2-3 tygodni
przekazywany jest wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ma 30
dni na dokonanie wypłaty. Wniosek gminy Pyzdry o dofinansowanie kanalizacji deszczowej
był przekazany do Agencji na początku grudnia. Teraz tylko od Agencji zależy, kiedy
pieniądze zostaną przekazane, bo mogą w grudniu 2014r. albo na początku stycznia 2015r.
Drugą inwestycją wykonaną w br., na która będzie dofinansowanie jest rozbudowa
oczyszczalni ścieków. Środki na to zadanie będą przekazane dopiero w przyszłym roku,
ponieważ inwestycja t nie była jeszcze skontrolowana w terenie przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego.
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, czy w 2015r. jest zaplanowana jakaś inwestycja
z dofinansowaniem unijnym?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w 2015r. inwestycja z dofinansowaniem
unijnym nie jest zaplanowana. Środki unijne z poprzedniego rozdania już są rozdysponowane,
a nowe rozdanie dopiero będzie uruchomione. Rok przyszły będzie rokiem przygotowań min.
dokumentacji pod planowane w przyszłości inwestycje. Z chwilą ogłoszenia naboru wniosków
o dofinansowanie będzie można szybko złożył wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
W roku 2015 będzie można wykonywać drobniejsze zadania, na które i tak gmina nie otrzyma
wsparci zewnętrznego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025 („za”- 7 ).
Ad. 3.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w projekcie budżetu na 2015 rok osiągnięte
zostaną dochody w wysokości 22.066.524,94 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie
937.068,- zł, a wydatki w wysokości 20.994.628,16 zł .
Planowana jest nadwyżka w kwocie 1.071.896,78, która będzie przeznaczona na spłatę
kredytów i pożyczek.
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Wydatki majątkowe są zaplanowane na kwotę 1.343.732,16 zł.
Budżet został opracowany na podstawie analizy wykonania budżetu za III kwartały roku 2014.
Natomiast wysokość subwencji czy dotacji została podana przez Ministra Finansów, czy
Wojewodę Wielkopolskiego.
Regionalna Izba Obrachunkowa projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015r.
zaopiniowała pozytywnie wskazując uchybienia.
W związku z powyższym proponuje się poprawki do projektu uchwały o budżecie na 2015
wynikające z opinii RIO i poprawki wskazane przez Burmistrza.
Zgodnie ze stanowiskiem RIO należy zaplanować dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na
dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizowania opieki nad dziećmi do 3 lat chociaż
nie wpłynęła informacja od Wojewody Wielkopolskiego o wielkości środków przyznanych na
w/w zadania. Dlatego zwiększa się 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
Planowane jest zmniejszenie wydatków bieżący w rozdziale 75023 (urzędy miast i miast na
prawach powiatu) o kwotę 152.000,00 zł, w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej)
o kwotę 48.029,00 zł i w rozdziale 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę
12.070,00 zł.
W związku z powyższym planuje się zwiększyć wydatki majątkowe związane z realizacją
poniższych zadań inwestycyjnych:
- budowa sieci wodociągowej w m. Białobrzeg o kwotę 256.000,00 zł,
- montaż trybun przy boisku pełnowymiarowym przy ulicy Nowoogrodowej w m.
Pyzdry o kwotę 60.000,00 zł,
- budowa drogi gminnej przy ulicy Nadrzecznej w m. Pyzdry o kwotę 161.299,00 zł.
W załączniku nr 3 (wydatki majątkowe) zmienia się nazwy 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)”.
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. Dotyczy utwardzenia części placu przy szkole
w Pietrzykowie. Zadania ma realizować właściciel gruntu, czyli gmina. Stowarzyszenie nie
może otrzymywać dotacji na wydatki majątkowe.
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”.
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.
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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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. Z uwagi na to, sekcja ta nie będzie się ubiegać
o środki proponuje się w/w kwotę 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.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w planie wydatków majątkowych są
zaplanowane inwestycje, które uda się zrealizować. Ale często bywa tak, że w ciągu roku
budżetowego pojawiają się wolne środki finansowe np. po przetargach. Wtedy radni na bieżąco
będą mogli ustalić cel wydatkowania tych pieniędzy.
Zapewne tradycją lat ubiegłych przy współpracy z Powiatem Wrzesińskim uda się dokończyć
chodnik przy ul. Niepodległości. Zadaniem do zrealizowania jest przebudowa nawierzchni
drogi powiatowej przy ul. Kaliskiej.
W wydatkach inwestycyjnych jest ujęta przebudowa drogi przy ul. Wymysłowskiej. W br.
została ułożona sieć wodociągowa. W dalszej kolejności jest wykup gruntu pod drogę, budowa
kanalizacji i utwardzenie nawierzchni drogi.
Należy dodać, że został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych o dofinansowanie budowy w/w drogi.
Z uwagi na to, że droga ta łączyłaby się z drogą wojewódzką w Dłusku, należy ustalić jej
odpowiednią szerokość, czyli dokonać wykupu gruntów. Do tego dochodzi odpowiednie
rozwidlenie przy styku z drogą wojewódzką przy ul. Wrzesińskiej - poszerzenie, przestawienie
słupa energetycznego. Musi być wykupiona odpowiednia ilość gruntu pod drogę
z uwzględnieniem chodnika.
Z tym mogą być pewne utrudnienia, bo nie wszystkie działki przylegające do drogi mają
uregulowany status prawny. Pozyskanie gruntu jest możliwe, ale czasochłonne.
Powstanie utwardzonej drogi może wpłynąć na wzrost aktywności gospodarczej, mogą
powstać działki budowlane.
W związku z powyższym wiosną przyszłego roku zostanie radnym przekazana informacja, czy
w 2015 roku jest możliwe wybudowanie nowej nawierzchni drogi przy ul. Wymysłowskiej.
Jeżeli okazałoby się, ż jest to w 2015 r. niemożliwe, to będzie trzeba wskazać inną drogę, na
którą gmina mogłaby otrzymać wsparcie z WFOGR, a wykonanie drogi przy ul.
Wymysłowskiej przesunąć na rok 2016.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady poddała pod rozwagę kwestię modernizacji
nawierzchni drogi przy ul. Kaliskiej poprzez wyfrezowanie obecnej nawierzchni (trylinki)
i pozostawienie jej jako podkładu pod masę bitumiczną.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zmienia się nazwę zadania „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje – Ksawerów” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje – Pietrzyków – Pietrzyków - Kolonia”,
Powyższa zmiana ma na celu nie tylko zmianę nazwy, ale także zakresu robót. W założeniu
zadanie to realizowane będzie etapowo. Pierwszy etap to budowa kanalizacji na terenie
o zwartej zabudowie tj. wsi Rataje, Pietrzyków i Pietrzyków – Kolona przy drodze
wojewódzkiej. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu obniży koszty realizacji inwestycji.
Dla pozostałych terenów można by rozważyć budowę kanalizacji w II etapie, a dla posesji
daleko oddalonych np. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.
Budżet gminy nie pozwala na realizację całej inwestycji nawet przy wsparciu zewnętrznym.
W trakcie omawiania projektu budżetu poruszono sprawy:
1) obowiązku przekazywana dotacji dla gmin, na obszarze których dziecko z gminy Pyzdry
uczęszcza do przedszkola,
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2) obowiązku gminy w ponoszeniu kosztów za pobyt mieszkania gminy w publicznym domu
pomocy społecznej.
Robert Nowak, radny poddał pod rozwagę, czy gmina mogłaby zapewnić osobom starszym
nie radzącym sobie w życiu z tytułu posiadanego wieku mieszkania z zapewnioną dzienną
opieką. Może takie rozwiązanie byłoby mniej kosztowne dla gminy niż umieszczanie w DPS.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że osób bezdomnych w gminie nie ma.
Osobom starszym, chorym, szczególnie samotnym pomocy udzielają pracownice M-G
Ośrodka Pomocy Społecznej – opiekunki.
Natomiast do DPS trafiają osoby, którym na terenie gminie z przyczyn chorobowych nie
można pomóc.
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, czy w dochodach są ujęte dochody z tytułu gazu?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w dochodach do budżetu na 2015 są ujęte
wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – ok. 200 .000 zł.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że informację i należność dotyczącą opłaty
eksploatacyjnej za wydobyty gaz PGNiG będzie przesyłało dwa razy w roku. Z tego tytułu
może też być podobna kwota.
Ponadto poinformował, że odwiert na Barańcu jest problemowy. Gaz jest, ale są bardzo duże
pokłady zasolonej wody (solanki) i przy pionowej metodzie wiercenia nie ma sposobu dostania
się do gazu. Jest natomiast rozważany odwiert horyzontalny, ale w Polsce nie ma firmy, która
by tym się zajmowała. Zawieszony jest też odwiert w Ciemierowie, bo tam też planuje się od
razu wykonywać odwiert horyzontalny.
A złoże Komorze i Lisewo jest eksploatowane.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że jeden z sołtysów poddał pod
rozwagę podwyższenie wynagrodzenia dla sołtysów.
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, jaka kwota jest przeznaczona na budowę chodnika
w Rudzie Komorskiej?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na w/w cel są przeznaczone środki
z funduszu sołeckiego. Chodnik znajduje się przy drodze powiatowej i trzeba rozmawiać
z zarządcą drogi. Dodał, że w ciągu roku często znajdują się wolne środki o przeznaczeniu,
których radni będą decydowali.
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”- 7 ).
Ad. 4.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że nie będzie zatrudniał z-cy burmistrza.
Na stanowisku sekretarza został rozpisany konkurs.
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,
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a pozostałe czynności (za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia, które określa Rada Miejska
w drodze uchwały) Sekretarz Pyzdr („za”- 7 ).
Ad. 5 -6.
Zadania prowadzone w ramach gminnych programów, finansowane są z dochodów z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podstawą prawną jest ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005r.
Zgodnie z treścią tych ustaw samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia działań
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu
narkomanii.
Działania te ujęte są w gminnych programach i realizowane przez Gminną Komisję
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Burmistrza.
Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Pyzdry na 2015 rok zostały zaplanowane na kwotę 82.000 zł, a Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii 25.000,- zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za”- 7 ).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii („za”- 7 ).
Ad. 7.
Rada Miejska w Pyzdrach doceniając rolę organizacji pozarządowych w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego deklaruje wolę współpracy z tymi organizacjami na zasadach
pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Wieloletnia współpraca ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych
gminie. Program ten określa zakres i formy współpracy, umożliwiając realizację zadań
publicznych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe.
Na realizację zadań publicznych Gmina i Miasto Pyzdry planuje przeznaczyć w 2015 r. kwotę
75.000 zł
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2015 r („za”- 7 ).
Ad. 8.
Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na założenie i prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Zapowiednia.
Stosownie do treści art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na
ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt.
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 Pyzdry nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt, co utrudnia
postępowanie z bezpańskimi zwierzętami.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed
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bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt („za”- 6,
„przeciw” - 1 ).
Ad. 9.
Stosownie do treści art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaliczania dróg do
kategorii dróg gminnych i ich przebiegu.
Do kategorii dróg gminnych o znaczeniu publicznym zalicza się:
1) drogę przebiegającą na działkach nr 1683/1, 365 obręb geodezyjny m. Pyzdry, ulica
Bolesława Pobożnego o długości 410 metrów, przebieg od ulicy Farnej do ulicy
Szybskiej,
2) drogę przebiegającą na działce nr 2173 obręb geodezyjny m. Pyzdry, o długości 104 metry,
przebieg - od ulicy Polnej do działki oznaczonej nr geod.448/1. Dla tej drogi zostanie
nadana nazwa.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych do
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu („za”- 7 ).
Ad. 10.
Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Pyzdry radny może być członkiem najwyżej
trzech komisji stałych tj. Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej oraz jednej z ustalonych ust. 1
w punktach 2,3 i 4 czyli Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Budżetowo Finansową i Komisji ds.
Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
Radny Robert Nowak został powołany do dwóch Komisji tj. Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i Budżetowo Finansowej.
W/w radny złożył pisemną rezygnację z pracy w Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały o zmianie składu w/w Komisji.
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”- 7 ).
Ad. 11.
Rozpatrywaniem spraw z zakresu stypendiów dla uczniów będą zajmowali się pracownicy
opieki społecznej. W związku z tym należy upoważnić Kierownika Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do prowadzenia postępowania i wydawania
indywidualnych decyzji w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów.
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.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady poinformowała, że do biura Rady wpłynęły
pisma:
- RIO o projekcie budżetu gminy i miasta na 2015r.,
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- 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.
Z początkiem kadencji można zamówić dla radnych legitymacje radnego. Osoby
zainteresowane proszone są o zgłaszanie.
Ponadto poinformowała, że:
- w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania radni składa pierwsze oświadczenie
majątkowe (druki radni otrzymali).
- pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów
przedkłada Komisarzowi Wyborczemu sprawozdanie finansowe.
Dnia 13 grudnia br. odbędzie się otwarcie i poświęcenie drogi w m. Kruszyny, na które radni
zaproszenie otrzymali.
Robert Nowak, radny zwrócił uwagę na wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych
i podróży służbowych.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Urząd Marszałkowski w Poznaniu
potwierdził pisemnie, że w 2015r. zostanie wykonana dokumentacja na budowę chodnika
między Ratajami a Pietrzykowem.
Ilona Nowicka, przewodnicząca komisji zapytał o pismo w sprawie zakupu wagi i kozetki do
gabinetu higienistki w szkole podstawowej w Pyzdrach.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że powyższe pismo wpłynęło do Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale rozpatrzenie tego wniosku nie
jest w kompetencji tej komisji.
Temat jest do rozpatrzenia przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, bo gabinet
znajduje się w budynku szkolnym.
Mieczysław Podlewski, radny poinformował, że w Rudzie Komorskiej znajdują się dwa słupy
telefoniczne, które zagrażają bezpieczeństwu - są uszkodzone przy gruncie tj. posesji nr 42 i 43.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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