Protokół nr 5/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 10 kwietnia 2015 roku
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13 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 przyjęcia Programu „Gminna Karta Seniora”
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego
wynagrodzenia za inkaso.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania
przedszkolnego działających na terenie gminy Pyzdry.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych w gminie Pyzdry dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum w gminie Pyzdry dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych
przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
i ustalenia ich przebiegu.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych
niezabudowanych nr 1120/2cz, 2032/9z, 1118/3 cz. położonych w m. Pyzdry.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych
niezabudowanych nr 10/8 i 10/10 położonych w m. Rataje.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej nr
261/5 cz. położonej w m. Wrąbczynkowskie Holendry.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych
niezabudowanych nr 34 i 44 położonych w m. Ciemierów.

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do
stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” z siedzibą w Kołaczkowie.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku
do Uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 roku w
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale
Nr III/28/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyboru
metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.
20. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Program „Gminna Karta Seniora” dla Gminy i Miasta Pyzdry zakłada włączenie jednostek
organizacyjnych i instytucji kultury, a także firm prywatnych do działań służących poprawie
jakości życia i aktywizacji seniorów. Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 lat
(60+) zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. Dzięki uczestniczeniu w programie, seniorzy
będą mogli skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie
z myślą o nich. Każda osoba zamieszkała na terenie miasta i gminy, która ukończyła 60 lat,
będzie mogła przystąpić do programu poprzez złożenie deklaracji, aby otrzymać imienną
kartę seniora. Korzystać z przygotowanych ofert będzie można po okazaniu imiennej karty
seniora.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Gminna
Karta Seniora” („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie;
Zwiększone zostaną dochody gminy o 3.000,- zł z tytułu dotacji Powiatu Wrzesińskiego na
dofinansowanie zakupu pieca gazowego do budynku w Rudzie Komorskiej, gdzie znajdują
się Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Zmniejszone natomiast zostaną dochodu o kwotę 146.554,- zł z tytułu zmniejszonej
subwencji oświatowej.
Ponadto w ramach analizy budżetu proponuje się następujące przeniesienia między działami,
rozdziałami i paragrafami wydatków:
Zmniejszyć wydatki inwestycyjne w rozdz. 01010 §5050 budowa wodociągu Białobrzeg –
Zapowiednia o kwotę 276.000,- zł i w rozdz. 90001 § 6050 budowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Bolesława Pobożnego o kwotę 275.000.
Zwiększona zostaje natomiast dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w kwocie 276.000 zł na budowę wodociągu Białobrzeg –
Zapowiednia i o 33.000 zł na budowę kanalizacji Rataje – Pietrzyków
Dotację w kwocie 1.000,- zł przeznacza się na koordynację Szlaku Piastowskiego.
Zwiększone zostają wydatki w rozdz. 70005 § 6060 na dofinansowanie zakupu pieca
gazowego do budynku w Rudzie Komorskiej.
W rozdz. 75412 § 4270 zwiększona jest dotacja na remont garażu w OSP Lisewo,
W rozdz. 75818 § 4810 zwiększona jest rezerwa ogólna o kwotę 53.217,34 zł.

2

W rozdz. 90001 § 6210 przekazana jest dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej
w kwocie 138.937,20 zł
W rozdz. 90095 § 2710 była zapisana dotacja dla Powiatu na usuwanie azbestu, a powinna
być zapisana w rozdz. 90002 §2710.
W rozdz. 90002 § 6650 zmniejszone są wydatki na budowę wysypiska śmieci w Lulkowie
o kwotę 44.454,54zł.
W rozdz. 90017 § 6210 przekazuje się dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę
70.000 zł na dofinansowanie zakupu koparko – ładowarki.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że zmiany w budżecie w dużej mierze dotyczą
przeniesienia zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania przez Urząd do Zakładu
Gospodarki Komunalnej. To pozwoli wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot VAT.
Uzyskany VAT Zakład zwróci Urzędowi. Te pieniądze pozwolą na wykonane jakiegoś
dodatkowego zadania.
Negatywna natomiast do budżetu gminy jest decyzja ministra finansów o zmniejszeniu
subwencji oświatowej.
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, od kiedy wysypisko śmieci w Lulkowie zacznie
przyjmować odpady?
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że wysypisko śmieci w Lulkowie już od
czerwca ma zacząć przyjmować śmieci.
Umowa gminy z firmą Iglespol już się kończy i będzie ogłoszony przetarg, ale teraz już tylko
na odbiór śmieci i dostarczenie ich do Barda, gdzie będzie stacja przeładunkowa. Opłata za
1 tonę śmieci przyjęta przez wysypisko w Lulkowie kosztuje 270 zł. Za darmo będą tylko
przyjmowane odpady segregowane.
Obecnie firmie Iglespol gmina płaci 350 zł za tonę odebranych śmieci i ich
zagospodarowanie.
Z tego wynika, że wzrost opłaty od mieszkańca będzie konieczny.
Lechosław Sulkowski, radny zasugerował, aby zastanowić się nad zróżnicowaniem opłaty,
bo jedni produkują dużo śmieci, inni mało, a opłata jest taka sama. Można rozważyć
częstotliwość odbioru.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że ustawa śmieciowa zakłada, iż gmina musi
odebrać każdą ilość śmieci.
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że jeżeli segreguje odpady, to pojemnik na śmieci jest
pusty. Mieszkańcy powinni płacić za faktyczną liczbę wyprodukowanych śmieci.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że po wysłaniu projektów uchwał do radnych
wpłynęło pismo od kierownika Biblioteki w Pyzdrach o zmniejszenie dotacji o kwotę 5.200,zł dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji a zwiększenie dotacji do Biblioteki, ponieważ
obecnie kierownik Biblioteki zastępuje także kierownika Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji. Po dokonaniu zmian kierownik Biblioteki będzie mógł otrzymać dodatek
funkcyjny.
Ponadto wpłynęło pismo ze szpitala powiatowego o dofinansowanie zakupu ambulansu.
Henryk Pyrzyk, radny wypowiedział się przeciwko udzieleniu dofinansowania. Powiat
powinien doprowadzić do zakończenia budowy szpitala. Jak może być tak, żeby utrzymywać
prezesa szpitala tyle lat, który otrzymuje tak wysokie wynagrodzenie, a w szpitalu jest
bałagan.
Należy żałować, że radni wyrazili zgodę na prywatyzacje szpitala we Wrześni. Obecnie jest
tam wielkie dziadostwo i burdel.
Dyrektorem szpitala powinien być fachowiec, a nie lekarz.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Komisja Gospodarcza wyraziła zgodę na
udzielenia dotacji na zakup ambulansu w wysokości 10.000,- zł.
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Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że gminę Pyzdry obsługuje karetka ze szpitala
w Pleszewie. Nie wszystkie gminy z powiatu wrzesińskiego udzieliły dofinansowania.
Ilona Nowicka, radna dodała, że większość transportu chorych kierowanych do szpitala we
Wrześni obsługiwana jest przez Środę Wielkopolską, a nie przez szpital powiatowy.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 5,
„wstrzymał się” -1, nieobecny -1).
Ponadto Komisja wyraziła zgodę na zmniejszenie dotacji dla Centrum Kultury, Sportu
i Promocji o kwotę 5.200,- zł a zwiększenie dotacji do Biblioteki („za” – 6, nieobecny -1).
Nie wyraziła natomiast zgody na udzielenie dotacji na zakup ambulansu („za” – 6,
nieobecny -1).
Ad. 3.
W związku z przeprowadzonymi wyborami sołtysów uzasadnione jest podjęcie nowej
uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 4.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych
pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych publicznych form
wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pyzdry („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 5.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych w gminie
Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 6.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum w gminie Pyzdry dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 7.
Poza 5 godzinnym, bezpłatnym czasem pobytu dziecka w przedszkolu, świadczenia i usługi
realizowane są odpłatnie. Wysokość opłaty wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć
pobytu dziecka w przedszkolu.
Jest propozycja obniżenia wysokości tej opłaty o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola
korzysta dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty przysługuje drugiemu
i następnym dzieciom, bez względu na wysokość dochodów rodziców (prawnych
opiekunów).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry („za”- 6, nieobecny -1).
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Ad. 8.
W uchwale Nr XXX/257/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli
publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego zmienia się:
- § 3 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
”Do obliczenia podstawy dotacji przyjmuje się liczbę dzieci w przedszkolu według stanu na
1 stycznia danego roku budżetowego,
- § 6 ust.1, który otrzymuje brzmienie:
„Osoba prowadząca przedszkole jest obowiązana do sporządzenia rocznego rozliczenia
wykorzystanej dotacji w terminie do 15 stycznia następnego roku”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
(„za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 9.
W uchwale Nr XVI/130/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 6 września 201 2 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach
szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy
Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienia się § 4 ust.1,
który otrzymuje brzmienie:
„Prowadzącym niepubliczne przedszkola przysługuje dotacja na każde dziecko w wysokości
równej 85% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pyzdry w przeliczeniu na jednego
ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
organ dotujący”
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że dotacja na ucznia powinna być jednakowa, czy do
ucznia będącego w placówce publicznej, czy niepublicznej.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że placówki niepubliczne chociaż otrzymują
niższą dotację na ucznia, to i tak sobie radzą, bo nie obowiązuje ich karta nauczyciela.
Natomiast placówki publiczne muszą działać zgodnie z kartą nauczyciela.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 10.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt („za”- 6,
nieobecny-1)
.
Ad. 11.
Do kategorii dróg gminnych o znaczeniu publicznym zalicza się następujące drogi w obrębie
geodezyjnym miasta Pyzdry:
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1) droga przebiegająca na działkach nr 1714/4, 1714/13, 1717/3, 1704/1, 1704/2, 1716 ulica
Zwierzyniec o długości 1700 metrów. Przebieg drogi - od ulicy Wrocławskiej do działki
nr1708 oraz od ul. Miłosławskiej działka nr 1689/3 do skrzyżowania przy działce 1693/3,
2) droga przebiegająca na działkach ozn. nr geod. 2235/13, 2235/11, 2235/5 o długości 400
m. Przebieg od ulicy Szybskiej do działki oznaczonej nr geod.417.
oraz
droga przebiegająca na działkach ozn. nr geod. 252/1, 92, 726/2, 758/3, 759/1 obręb
geodezyjny Grądy Dolne, o długości 1893 m. Przebieg - od drogi wojewódzkiej nr 422 Pyzdry
- Kalisz do drogi powiatowej nr 4181 Pyzdry - Ruda Komorska.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu („za”- 6, nieobecny -1).
Lechosław Sulkowski, radny zadał pytanie odnośnie wymiany dróg z Powiatem
Wrzesińskim.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że została już złożona propozycja Staroście.
Gmina zaproponowała przekazać drogę gminną Pietrzyków – Borkowo o dł. 2,4 km,
a w zamian przejęłaby niektóre ulice w Pyzdrach o tej samej długości. Ale odpowiedzi jeszcze
nie ma.
Są natomiast prowadzone rozmowy w sprawie wykonania nowej nawierzchni drogi
powiatowej przy ul. Kaliskiej w Pyzdrach.
Ad. 12.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 1120/2cz, 2032/9cz, 1118/3 cz. położonych
w m. Pyzdry w drodze przetargu na okres 5 lat („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 13.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 10/8 i 10/10 położonych w m. Rataje
w drodze przetargu na okres 5 lat („za” – 6, nieobecny -1).
Stanisław Janiak, radny zapytał, kiedy zostanie sprzedany gminny budynek w Dłusku?
Czynsz z wynajmu mieszkań jest niski, a budynek wymaga remontu.
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że w budynku tym mieści się świetlica
wiejska.
Ad. 14.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 261/5 cz. położonej w m. Wrąbczynkowskie
Holendry w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 15.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości rolnych niezabudowanych nr 34 i 44 położonych w m. Ciemierów w drodze
przetargowej na okres 5 lat („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 16.
Gmina i Miasto Pyzdry przystępuje do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO" z siedzibą w Kołaczkowie. Gmina i Miasto Pyzdry przystępuje na czas
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nieokreślony, nie krótszy niż do momentu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umów
zawartych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Gmina i Miasto
Pyzdry zobowiązuje się do współpracy z ubiegającą się o wsparcie przygotowawcze
Lokalnej Grupy Działania - „Z Nami Warto” na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i
przystąpienie do konkursu na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju, w celu uzyskania wsparcia
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta
Pyzdry do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto” z siedzibą
w Kołaczkowie („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 17.
Zgodnie z uchwałą nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca
2015r. w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013 – 2020” Samorząd Województwa Wielkopolskiego wprowadził zmiany zasad
uczestnictwa w programie.
Program ten jest instrumentem realizacji celów określonych w „Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” i finansowany jest ze środków budżetu
Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem Programu jest zintegrowanie społeczności
wiejskiej oraz pobudzenie aktywności mieszkańców sołectw poprzez stymulowanie
i wspomaganie oddolnych inicjatyw rozwojowych oraz stworzenie odpowiednich
mechanizmów i instrumentów wsparcia odnowy i rozwoju wsi.
Uczestnikami Programu mogą być sołectwa zgłoszone wcześniej przez gminę do Programu.
Warunkiem niezbędnym jest zgłoszenie sołectw w formie uchwały Rady Miejskiej
w Pyzdrach. Przystąpienie do Programu umożliwia aplikowanie w ogłaszanych konkursach,
a tym samym możliwość pozyskania wsparcia finansowego dla zgłoszonych projektów.
Mieszkańcy sołectwa Kruszyny w uchwale zebrania wiejskiego wyrazili wolę przystąpienia
do Programu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do
programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 18
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu
pisarskiego w załączniku do Uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia
11 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry („za”- 6,
nieobecny -1).
Ad. 19.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu
pisarskiego w Uchwale Nr III/28/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty („za”- 6, nieobecny -1).
Ad. 20.
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że w budżecie gminy są zaplanowane duże środki na
kulturę i sport.
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A małe wioski typu Walga, Królewiny, Zapowiednia, Trzcianki z tych środków nie
korzystają. Dlatego zaproponował, aby dzieciom z tego terenu do budynku w Królewinach
zakupić stół do ping - ponga.
Ilona Nowicka, radna zapytała, czy radni na wyjazdowym posiedzeniu Komisji, na którym
była nieobecna oglądali drogę łączącą Ciemierów z gminą Gizałki.
Odcinek 200-300m w stronę Tomic jest nieprzejezdny. Chodzi o wyrównanie tego odcinka
drogi.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że wyjazdowe posiedzenie Komisji było
zwołane w kontekście opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy, w której należy zakreślić
kierunki działania na przyszłość. Do zapisania pozostały działania w zakresie budowy dróg.
Zapisy w strategii będą kierunkami działań, które w zależności od np. sytuacji materialnej
mogą być realizowane w innym terminie niż zapisano.
A drogę w Ciemierowie będzie można wyrównać w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że w pierwszej kolejności powinny zostać wykonane te
drogi, na które są już przygotowane dokumentacje.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że ustalając kolejność wykonania dróg można
brać pod uwagę wiele czynników np. obecny stan drogi, czy jest dokumentacja, liczba
zabudować przy drodze.
Kazimierz Szablewski, radny poruszył temat wymiany lamp oświetlenia ulicznego starych,
o dużym poborze energii na nowe energooszczędne.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina nie dokona wymiany starych lamp
na nowe. W niektórych gminach firmy oświetleniowe dokonały wymiany lamp.
Rozmowy ze Spółką Oświetleniową, która obsługuje gminę Pyzdry w tym temacie są bardzo
trudne.
Mieczysław Podlewski, radny ponownie poruszył temat wycinki krzewów przy drodze
gminnej w m. Olsz. Czy osoby chętne mogą dokonać wycinki w zamian za ścięte drewno,
krzewy?
Przemysław Dębski, burmistrz wyraził zgodę.
Henryk Pyrzyk, radny poinformował, że przy ul. Wąskiej jest zaniżenie w drodze. Dodał, że
na jednej z posesji przy ul. Wąskiej szczyt budynku gospodarczego przechyla się na posesje
sąsiada. Chodzi o sprawdzenie możliwości zabezpieczenia tego szczytu.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że temat zaniżenia drogi jest znany.
Wyrównać nawierzchnię można, ale pozostaje problem z odprowadzeniem wody.
W okresie międzysesyjnym do biura Rady wpłynęły pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczące wskazania uwag do uchwał podjętych na ostatniej sesji, opinia o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2014r.
Burmistrz przekazał informację na temat spotkania w Narodowym Funduszu Zdrowia
w sprawie otwarcia gabinetu ginekologicznego w Pyzdrach.
Do otwarcia gabinetu przy kolejnym konkursie potrzebny jest lokal na parterze, chętny lekarz,
który przyjmowałby 3 razy w tygodniu.
Ilona Nowicka, radny stwierdziła, ze mieszkańcy – szczególnie niepełnosprawni są
zainteresowani biurem obsługi w urzędzie na parterze.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w/w osoby mogą korzystać z dzwonka,
który znajduje się przy wejściu do urzędu.
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że parking przy urzędzie powinien być dla klientów,
a nie pracowników.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w Pyzdrach nie ma problemu
z parkowaniem.
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Henryk Pyrzyk, radny zaproponował, aby przy Placu Sikorskiego na wysokości straży,
opieki społecznej wprowadzić parkowanie po jednej stronie drogi.
Ilona Nowicka, radna stwierdziła, że szczególnie w dni targowe parking przy przychodni
jest zajęty i karetki nie może dojechać po chorego.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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