
Protokół nr 3/15 
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej  

z dnia 9 lutego 2015 roku 
 
 
 Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 14 00 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 wprowadzenia Regulaminu udzielania    
       pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie    
       gminy Pyzdry.  
2.  Przedstawienie informacji z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach za 2014 rok.  
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego  

w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.12. 
2014r w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r.  

5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.  

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia 
samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 
wielkopolskiego. 

7.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Koordynacja Szlaku Piastowskiego 
na terenie województwa wielkopolskiego”. 

8.  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”.  

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 wyrażenia zgody na udzielenie dotacji  
z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty  
w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostek 
samorządu terytorialnego.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz 
stawki takiej opłaty.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.  
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej. 
14. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.  
15. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.  
16. Sprawy bieżące.  



Ad. 1.  
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
poinformowała, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach realizuje 
program stypendialny „pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Pyzdry”. Najważniejszym powodem zmiany 
dotychczasowej uchwały jest zmiana organu prowadzącego postępowanie. Ponadto  
uszczegółowiono zasady przy ustalaniu wysokości stypendium (§ 4 ust. 10), formy udzielania 
stypendium szkolnego (§ 6), wprowadzono możliwość składania zaświadczeń /oświadczeń na 
udokumentowanie poniesionych kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Pyzdry („za”- 7 ). 
 
Ad. 2.  
Komisja zapoznała się z informacją z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pyzdrach za 2014 rok. 
 
Ad. 3.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie, które dotyczą:  
- 50.000 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej 
Rataje – Pietrzyków, które należy przenieść z paragrafu inwestycyjnego na dotacyjny w 
dziale 010, by Zakład Gospodarki Komunalnej mógł wykonywać tę inwestycję,  
- przeniesienia kwoty 53.610 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem nam wykup gruntu pod 
drogę,  
-  zmniejszenia dotacji o kwotę 2.000 zł dla organizacji pozarządowych na organizację zadań 
z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a przeznaczenia na 
podtrzymywanie tradycji narodowej. 
 
Kazimierz Szablewski, radny stwierdził, że z budżetu gminy na 2015 rok wynika, że 
wydatki przeznaczone na miasto wynoszą 1.179.599 zł, a na wioski 511.184 zł, co 
procentowo przedstawia się następująco: miasto – 69%, wioski – 31%. Czy to jest uczciwe? 
Powinno być, że wydatki na miasto i wioski są w tej samej wysokości.  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w budżecie na 2015 r. zaplanowane są 
pieniądze tylko na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
wiejskim, Ale w następnym budżecie będą zapisane pieniądze na wykonanie kanalizacji i 
wtedy ten przelicznik będzie inny.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że można by dokonać porównania wpływów np. z 
podatków z terenu wiejskiego i miasta.  
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że tematu podatków lepiej nie poruszać, 
ponieważ są takie miejscowości, w których wpływy z podatku są bardzo małe. W niektórych  
sołectwach przekazywany fundusz sołecki jest zbliżony do kwoty zebranych podatków.  
Ostatnio została wybudowana droga w m. Kruszyny, której koszt wyniósł ok. 600.000 zł, a 
sołectwo w ciągu roku przekazuje ok. 10.000 zł z tytułów wszystkich podatków. 
Dodał, ze nie można porównywać wydatków gminnych z podziałem na miasto i wsie w ciągu 
jednego roku. Są lata, w których wydatki ponoszone przez gminę są większe w mieście, ale są 
inne, w których większe wydatki są ponoszone na terenie wiejskim.  
W bieżącym budżecie są zaplanowane wydatki na budowę drogi przy ul. Wymysłowskiej, 
która obciąża miasto, ale to zadanie w części dotyczy też Dłuska.  
Stwierdził, że obecnie miasto musi być kołem zamachowym. Dzisiaj wieś coraz mniej spełnia 
funkcje rolnicze, coraz częściej np. usługowe. Coraz więcej ludzi z terenu wiejskiego nie 



pracuje na wsi, ale poszukuje pracy zarobkowej poza wsią, często wyjeżdżają poza granice 
Polski. Dlatego trzeba podjąć starania, aby jak najwięcej miejsc pracy było na miejscu. 
Największe szanse ma miasto. Ale trzeba czynić starania, aby teren naszej gminy był 
atrakcyjny dla inwestorów. Rozwój miasta będzie miał pozytywny też wpływ na rozwój wsi.  
Lechosław Sulkowski, radny stwierdził, że w roku 2015 nie ma inwestycji ze wsparciem 
unijnym i dlatego te różnice są widoczne. W latach, gdzie będzie budowana kanalizacja 
relacje wydatków między miastem a terenem wiejskim będą odwrotne.  
Przemysław Dębski, burmistrz wspomniał, że w poprzednim roku była rozbudowywana 
oczyszczalnia ścieków, ale z myślą, że będzie służyła także części mieszkańcom z terenu 
wiejskiego.  
Kazimierz Szablewski, radny stwierdził, że należałoby też pomyśleć o oczyszczalni ścieków 
dla terenu zawarciańskiego. 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że rozważając budowę oczyszczalni ścieków 
należy wziąć pod uwagę liczbę posesji korzystających z niej. Gdyby nawet wbudowano 
oczyszczalnie dla części terenu zawarciańskiego np. Ruda Komorska, Lisewo, Ciemierów, 
która generowałaby koszty takie jak w Pyzdrach, to koszt ścieku byłby tak wysoki, że 
mieszkańcy nie chcieliby się do niej przyłączyć.  
Już zdarzają się takie przypadki, że wybudowano oczyszczalnię ścieków wraz z siecią w mało 
zurbanizowanym terenie za wysoką kwotę i koszt ścieku był bardzo drogi z uwagi na małą 
liczbę przyłączy.  
Dla w/w terenu można by rozpatrywać oczyszczalnie kontenerową.  
Ale w pierwszej kolejności należy doprowadzić do skanalizowania terenu Rataje – 
Pietrzyków, by dociążyć oczyszczalnie w Pyzdrach, która została ostatnio rozbudowana.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że w gminie Pyzdry inwestycje na terenach wiejskich są 
widoczne, szczególnie w zakresie utwardzenia nawierzchni dróg.  
Porównywać wydatki dla miasta i wsi można, ale na przestrzeni kilkunastu lat, a nie jednego 
roku.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że w kadencji 2006-2010 można by więcej 
wykonać na terenie wiejskim, gdyby było poparcie wszystkich radnych z terenu wiejskiego.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za” – 7). 
 
 
Ad. 4.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że projekt uchwały dotyczy sprostowania błędu  
pisarskiego w załączniku nr 2 do Uchwały Nr  II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 
grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok.  
W załączniku nr 2 "Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w części 
"dotacje podmiotowe" w § 2820 "dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" rozdz. 80101 "skoły 
podstawowe" skreśla się kwotę 693,00 zł i wpisuje się ją w części "dotacje celowe" tego 
załącznika. 
Kwota dotacji celowych wynosić będzie 122.193,00 zł a nie jak podano 121.500,00 zł, 
natomiast dotacje podmiotowe wynosić będą 1.055.400,00 zł a nie jak podano 1.056.093,00 
zł. W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/14 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i 
Miasta Pyzdry na 2014 r. i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 
pisarskiego w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
29.12. 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r. („za”- 7 ). 



 
Ad. 5.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki („za”- 7 ). 
 
Ad. 6 - 7.  
W dniu 22 października 2014 r. w Poznaniu podpisane zostało Porozumienie samorządowe w 
sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego oraz List 
intencyjny w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 
wielkopolskiego. Wśród sygnatariuszy Porozumienia – jednostek samorządu terytorialnego 
województwa wielkopolskiego zlokalizowanych na obszarze Szlaku Piastowskiego, była min. 
Gmina i Miasto Pyzdry. Tym samym, zgodnie z zapisami w/w dokumentu, Gmina i Miasto 
Pyzdry:  
1) przyjęła i zaakceptowała efekty prac Rady Programowo Naukowej ds. Szlaku 

Piastowskiego powołanej w roku 2011 przez marszałków województw wielkopolskiego i 
kujawsko – pomorskiego, min. fakt wyznaczenia nowej przestrzeni Szlaku Piastowskiego 
w sensie geograficznym i historycznym, .  

2) zadeklarowała wolę podjęcia wszelkich starań mających na celu poprawę stanu i dostępu 
do obiektów Szlaku Piastowskiego zgodnie z obszarem działania danej jednostki 
samorządu terytorialnego,  

3) postanowiła uczestniczyć w koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 
wielkopolskiego, poprzez realizację wspólnego zadania pn. „Koordynacja Szlaku 
Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. 

4) zadeklarowała wolę przekazywania od roku 2015 dotacji celowej dla Powiatu 
Gnieźnieńskiego na realizację zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie 
województwa wielkopolskiego”. 

Kwota przeznaczona na realizacje zadania dla poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego została określona w odniesieniu do ilości i rangi obiektów Szlaku 
Piastowskiego zlokalizowanych na obszarach ich działania Dla Gminy i Miasta Pyzdry 
wynosi ona: 1.000,00 zł  (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).  
Przystąpienie do Porozumienia jest dla gminy Pyzdry promocją, z której trzeba skorzystać.  
Będzie możliwość zaistnieć gminie Pyzdry w przewodnikach, czy innego rodzaju materiałach 
turystycznych.  
Henryk Pyrzyk, radny przypomniał, że owego czasu gmina Pyzdry mogła się promować 
poprzez umieszczenie tablicy z napisem i herbem Pyzdry na rynku w Gnieźnie. Jednak wtedy 
nie było zgody radnych na wydatkowanie środki na powyższy cel.  
Lechosław Sulkowski, Elżbieta Kłossowska radni zaproponowali, aby zorientować się, czy 
jest nadal możliwość umieszczenia tablicy Pyzdry i ile by to kosztowało.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
porozumienia samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie 
województwa wielkopolskiego („za”- 7 ). 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi 
Gnieźnieńskiemu prowadzenia w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą „Koordynacja 
Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego” („za”- 7 ). 
 
Ad. 8.  

Gmina Pyzdry przystąpi do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania 
pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 
Powiatu Wrzesińskiego" w roku 2015. Udzieli 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 2015. 
Mieszkańcy, którzy w br. będą dokonywali wymiany pokrycia dachowego z eternitu na inny 
rodzaj, mogą składać wnioski do starostwa, które za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy 
dokona odbioru eternitu i jego utylizację.  
 
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”- 7 ). 
 

Ad. 9.  
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w 2015 r. 
pełnić będzie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiarzy w Gnieźnie na 
warunkach zawartych w umowie z Miastem Gniezno. 
Gmina i Miasto Pyzdry zabezpiecza środki pieniężne w kwocie 6.000 zł w zamian za 
przyjęcie 5 psów.  
Gmina najpierw sama próbuje poszukać nowego właściciela dla schwytanego psa 
bezdomnego przetrzymując go w przytulisku zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków. 
Jeżeli te próby nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, psa bezdomnego przekazuje się do 
schroniska.  
 
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”- 7 ). 
 

Ad. 10.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że publiczne przedszkole w Pyzdrach w 2014 
r. otrzymywało dotację w wysokości 650 zł na dziecko miesięcznie. Od 1 stycznia 2015r. w 
wysokości 575zł na dziecko miesięcznie.  
Właściciel przedszkola w Pyzdrach zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji. 
Obecnie ustawa o systemie oświaty upoważnia przedszkola publiczne do pobierania od 
rodziców opłaty tylko w wysokości 1 zł za każda godzinę ponad 5 godzin bezpłatnej 
podstawy programowej. Wcześniej te stawki mogły być wyższe.  
Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona jest na rozwój wychowania 
przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkoli, między innymi poprzez 
uatrakcyjnienie form realizacji podstawy programowej i organizację zajęć dodatkowych, a 
także tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz na rekompensatę wpływów 
z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców. 
Zatem został przygotowany projekt uchwały w sprawie podwyższenie w 2015 r. dotacji o  
kwotę 1.200,00 zł rocznie na każde dziecko dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne . 
Lechosław Sulkowski, radny zapytał o wysokość dotacji do przedszkola w Pietrzykowie.  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że do Pietrzykowa dotacja wynosi 488 zł na 
dziecko.  
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że w Pietrzykowie jest przedszkole niepubliczne 
w związku z czym przysługuje mu dotacja w wysokości 75% od podstawy.  
Dodał, że na poprzednim posiedzeniu komisji radna Sosnowska zapytała o możliwości 
przekształcenia przedszkola w Pietrzykowie z niepublicznego na publiczne.  



 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w 
wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego („za”- 7 ). 
 
Ad. 11. 
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach został przygotowany projekt uchwały w sprawie 
wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty. 
Dotychczasowe stawki pozostają bez zmian:  
- stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 zł od osoby,  
- stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 16,00 zł od osoby. 
Dodał, że gmina ma podpisaną umowę z firmą Iglespol na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych do końca czerwca 2015r.  
Od przyszłego półrocza gmina będzie w drodze konkursu wybierać firmę do odbioru 
odpadów, bo zagospodarowaniem już zajmie się zakład w Lulkowie. Wszystko wskazuje na 
to, że to rozwiązanie będzie droższe dla gminy. Ze wstępnych informacji wynika, że opłata za 
odbiór 1 tony odpadów w Lulkowie będzie wynosiła 270 zł.  
Dojdzie jeszcze temat dotyczący odpowiedniej segregacji odpadów. Jest propozycja podziału 
ich na mokre i suche. Z tym też by się wiązało posiadanie przez mieszkańców dwóch 
pojemników.  
Będzie trzeba zastanowić się, czy dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór odpadów z terenu 
wiejskiego jest potrzebny.  
Robert Nowak, radny stwierdził, że obecnie mieszkańcy wrzucają do pojemników na 
śmieci, wszystko, co mają, bez dokładnej segregacji. Już niedługo segregacja w większym 
zakresie będzie konieczna.  
Wspomniał, ze w jednym z sołectw sołtys ogłosił zbiórkę surowców wtórnych (szkło, plastik, 
papier). Zebrane w ten sposób pieniądze zasilą fundusz sołecki.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych 
oraz stawki takiej opłaty („za”- 7 ). 
 

Ad. 12 

Został przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej numerem 
geodezyjnym 2173 położonej w Pyzdrach. Zaproponowano nazwę „Herberta”.  
Lechosław Sulkowski, radny stwierdził, że ta ulica powinna mieć nazwę pisarza, poety, tak 
jak ulice w pobliżu.  
Henryk Pyrzyk, radny zaproponował nazwę „Asnyka”.  
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
Pyzdrach proponując nazwę „Asnyka” („za”- 6, „wstrzymał się” -1 ). 
 

 



Ad. 13.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej („za”- 7 ). 
 

Ad. 14.  

Opracowano plan pracy komisji na 2015 rok (jednogłośnie):  
1. Opiniowanie projektów uchwał i materiałów przedstawionych pod obrady  
2. Rady Miejskiej - wg potrzeb. 
3. Analiza realizacji budżetu przez gminę w wybranych działach  - co kwartał. 
4. Wydatkowanie środków finansowych na inwestycje realizowane przez gminę – 

wybiórczo co kwartał. 
5. Inne sprawy wynikłe w trakcie roku. 
6. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji – na koniec roku.  

 

Ad. 15. 
Dokonano wyboru z-cy przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej w osobie 
Kazimierza Szablewskiego („za” – 6, „wstrzymał się” -1).  
 

Ad. 16.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odczytała pisma, jakie w okresie 
międzysesyjnym wpłynęły do biura rady:  
1)  
pismo mieszkańców sprzeciwiających się budowie chlewni w Pietrzykowie - Kolonii,  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że obecnie temat jest na etapie decyzji 
środowiskowej.  
Poprzedni burmistrz wydal negatywną decyzję środowiskową, która została w całości 
uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. SKO w uzasadnieniu stwierdziło min., 
że decyzje środowiskowe nie są decyzjami uznaniowymi. Burmistrz jest zobowiązany do 
zbadania, czy w tym konkretnym przypadku inwestor spełnia wymogi prawne. Jeżeli wymogi 
spełnia, to jest zobowiązany wydać decyzje pozytywną.  
Mieszkańcy zgłaszający sprzeciw budowie chlewni wiedzą, że nie ma podstaw do wydania 
negatywnej decyzji środowiskowej. O tym zostali powiadomieni.  
Jedynie informacja zapisana w karcie informacyjnej odległości od planowanej inwestycji do 
najbliższego zabudowania jest zapisane - 200m, a po dokładnym zmierzeniu przez geodetę 
wynosi 198m.  
2)  
pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej informujące o błędach pisarskich w uchwale nr 
II/9/14 z 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie,  
3) 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy  
i Miasta Pyzdry,   
4) 
sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Pyzdry,  
5)  
pismo Starostwa Powiatowego we Wrześni w sprawie odpowiedzi na interpelacje  
i wnioski radnych,  
 



6) 
wojewoda wielkopolski przesłał kopie oświadczeń majątkowych przewodniczącej rady i 
byłego burmistrza,  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że podczas wizyty Starosty Wrzesińskiego 
przedstawione zostały potrzeby gminy Pyzdry w zakresie inwestycji na drogach powiatowych 
oraz propozycja wymiany dróg.  
Gmina Pyzdry przekazałaby Starostwu drogę w kierunku Ksawerowa o dł. 2,4 km, a gmina 
Pyzdry przejęłaby od starostwa drogi powiatowe w Pyzdrach o tej samej długości. 
Przekazanie nastąpiło z chwilą pozyskania jeszcze w br. pieniędzy na remont drogi przy ul. 
Kaliskiej.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy na spotkaniu ze Starosta był wspomniany 
chodnik w Rudzie Komorskiej? 
Dodał, że droga gminna w m. Olsz prowadząca w łąki jest zarośnięta drzewami, krzewami, że 
trudno przejechać.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że była mowa o dużych jak i mniejszych 
zadaniach.  
Kazimierz Szablewski, radny zwrócił się o naprawę drogi powiatowej prowadzącej od drogi 
wojewódzkiej przez Ciemierów, Lisewo do granicy gminy z powiatem jarocińskim.  
W Lisewie po opadach deszczu w trzech miejscach gromadzi się woda, że trudno przejść.  
Brak jest odpowiedniego odwodnienia drogi.  
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że w zakresie nowej nawierzchni dróg 
powiatowych należałoby się skupić i wybrać jedną do realizacji. Na dzień dzisiejszy 
najgorszy stan nawierzchni ma droga Zapowiednia - Wrąbczynek.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


