Protokół nr 7/15
z posiedzenia wspólnego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji z dnia 21 września 2015 roku
Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 9 00 przewodniczący Komisji ds. Samorządu,
Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego p. Andrzej Łyskawa
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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do
uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry”.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego
zgłoszonych kandydatów na ławników.
Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Marcin Englert, urbanista
Poinformował, że dobiegła końca procedura opracowania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry.
Projekt został uzgodniony, zaopiniowany przez wszystkie wymagane instytucje.
Został także wyłożony do publicznego wglądu. Uwag nie zgłoszono.
Studium zostało zaktualizowane pod kątem złożonych wniosków.
Wyznaczono duże tereny pod działalność gospodarczą wzdłuż drogi wojewódzkiej przy ul.
Wrzesińskiej.
W Dłusku wyznaczono tereny przemysłowe pod panele fotowoltaiczne. Na terenie m. Pyzdry
wprowadzono tereny mieszkaniowo – usługowe.
W Tarnowej teren działalności gospodarczej. Według nowego prawa wodnego zostały
zaktualizowane strefy zalewowe.
Zostały wprowadzone i zmodyfikowane tereny złóż gazu, tereny usług publicznych
w Ciemierowie – Kolonii i Dolnych Grądach
Została zaktualizowana strefa urbanistyczna miasta, architektura zabytkowa, bo były
nieścisłości
Pojawiły się granice stanowisk archeologicznych.

Elzbieta Kłossowska, przewodnicząca rady zapytała, na ile ułatwi czy utrudni
mieszkańcom zapis zwiększonego terenu objętego opieką konserwatorską (szczególnie przy
pracach remontowych, budowlanych). Do tej pory było to wielkim utrudnieniem.
Marcin Englert, urbanista stwierdził, że nastąpiła tylko korekta granic w/w terenów.
Dokonano uporządkowania. Zapewne łatwiej mieszkańcy mieć nie będą.
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że dla części terenu gminy Pyzdry duże
utrudnienia wniósł Nadwarciański Park Krajobrazowy, a jeszcze większe Natura 2000.
Poinformował, że obowiązują zapisy ustawowe mówiące o zachowaniu konkretnych
odległości pomiędzy nowo budowanymi obiektami a cmentarzami.
Elżbieta Ratajczyk, radna zwróciła uwagę na wprowadzenie w treści studium zmian
oczywistych np. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury na Centrum Kultury i Sportu
i Rekreacji, ul. Nowo Ogrodowa na Nowoogrodowa.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry („za” – 3,
nieobecny - 1).
Ad. 2.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyzdrach poinformowała, że w załączniku uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 25.02.2015r.w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry
proponuje się wprowadzić następujące zmiany:
1)
§ 4 ust.10 otrzymuje brzmienie:
„Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 140,00 zł (I grupa),
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 140,01 zł i nieprzekraczający
240,00 zł (II grupa),
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 240,01 zł i nieprzekraczający
kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(III grupa)”.
2)
§ 6 ust.6 otrzymuje brzmienie:
„Świadczenie pieniężne przyznane decyzją zostaje wypłacone po przedstawieniu faktur,
rachunków imiennych, zaświadczeń/ oświadczeń”.
Powyższe zmiany podyktowane są zmianą kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, które wchodzą w życie z dniem 1.10.2015r. .
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany
w załączniku do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry („za” – 3, nieobecny -1).
Ad. 3.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że zachodzi konieczność sprostowania błędu
pisarskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2025.
W ostatniej zmianie zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 44.454 zł na budowę
wysypiska śmieci w Lulkowie i wykazie przedsięwzięć do WPF w kolumnie "Limit
zobowiązań" nie wprowadzono tej zmiany.
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W związku z tym kwotę 166.748,16 zł zmniejsza się do kwoty 122.293,62 zł
i w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" było 650.807,76 zł a winno być 606.353,22 zł..
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025
(„za” – 3, nieobecny -1).
Ad. 4.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.
Zmiany dotyczą:
Zwiększenia planu dochodów o kwotę 225.952,73 zł z tytułu:
podatków od spadków i darowizn - 22.300,00 zł
opłaty eksploatacyjnej – 10.000,00 zł
zwiększenie subwencji oświatowej – 53.000,00 zł
refundacja funduszu sołeckiego – 70.452,73 zł
za pobyt dzieci w naszych przedszkolach z ościennych gmin – 8.000,00 zł
przedszkola – 43.500,00
wychowanie przedszkolne – 11.600,00 zł
wpływy na organizację festynu zorganizowanego przez Komisje ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.100,00 zł
fundusz alimentacyjny – 6.000,00 zł.
W/w dochody wprowadzone zostaną do rezerwy ogólnej – 166.751,74 zł, rezerwy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.100,99 zł, szkoły podstawowe – 53.000,00 zł i na
przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.100 zł.
Na podstawie analizy wykonania budżetu proponuje się następujące zmiany:
Zwiększyć wydatki na bieżące remonty dróg – 23.004,98zł, zakup usług – 15.540,40 zł,
budowa chodnika w Rudzie Komorskiej – 3.800,00 zł, przeznaczyć środki na zakup kosiarki
do sołectwa Rataje – 5.600,00 zł, a zmniejszyć środki zaplanowane na wykup gruntu
w Tarnowej – 540,40 zł, opłatę pobytu osób z gminy Pyzdry w domach pomocy społecznej –
8.600,00 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych – 12.000,00 zł, dotację dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej przeznaczona na budowę kanalizacji przy ul. Bolesława Pobożnego
– 26.804,98 zł.
Poinformowała, że gmina Pyzdry nie przekazuje środków za pobyt dziecka w przedszkolu
w Koninie. Wydatki, jakie gmina ponosi na dzieci z gminy Pyzdry uczęszczające do
przedszkoli w innych gminach wynoszą 9.965 zł, a dochody jakie uzyskuje od innych gmin –
54.780 zł
Przemysław Dębski, burmistrz poddał pod dyskusję temat dotyczący rozbiórki budynku
starego przedszkola i gospodarki odpadami.
1)
Obecnie budynek starego przedszkola staje się miejscem spotkań młodzieży, osób
spożywających alkohol i stwarza zagrożenie.
Wystąpiono z zapytaniem ofertowym do firm zajmujących się rozbiórkami i gruzowanie
o wycenę wykonania rozbiórki. Najtańsza oferta – 65.000,- zł brutto.
Do rozebrania jest napowierzchniowa część budynku oraz piwnica. Piwnicę trzeba rozebrać
i ją zasypać. Gruz po rozkruszeniu otrzyma gmina.
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Po uporządkowaniu działki może ona służyć jako parking dla samochodów przyjeżdżających
do przedszkola. A na co zostanie w przyszłości przeznaczona, jeszcze nie wiadomo. Temat do
dyskusji.
Piotr Pilarski, radny zaproponował, aby z zapytaniem o cenę za wykonanie usługi wystąpić
jeszcze do innych wykonawców. Może udałoby się wyłonić jeszcze tańszego wykonawcę.
Na posiedzenie przybył radny Krzysztof Paszak.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że pieniądze w budżecie gminy należy
zabezpieczyć i jeszcze poszukiwać tańszego wykonawcę. Usługa byłaby tańsza, gdyby gmina
nie chciała gruzu.
2)
Mieszkańcy wsi Skotniki (gmina Miłosław) protestują przeciwko dojazdowi śmieciarek na
wysypisko w Bardzie, które znajduje się na terenie gminy Września. Od niedawna w/w
wysypisko stało się stacją przeładunkową odpadów do wysypiska w Lulkowie.
Mieszkańcy Skotnik uważają, że nadal maja uciążliwość związana z występowaniem gryzoni,
brzydkiego zapachu. Mieszkańcy ci za występujące uciążliwości oczekują zwolnienia z opłaty
śmieciowej – płaciliby symboliczna opłatę. Gmina Miłosław wystąpiła o rekompensatę za
obniżoną opłatę dla mieszkańców Skotnik na vorum porozumienia gmin przynależnych do
wysypiska w Lulkowie.
Oplata, która nie wpłynie od mieszkańców Skotnik to ok. 28.000 zł rocznie Pokryć tę kwotę
mogą gminy powiatu wrzesińskiego, które korzystają ze stacji przeładunkowej w Bardzie.
Burmistrz wystąpił do radnych z zapytaniem, czy może w imieniu gminy Pyzdry deklarować
ok. 3.000 zł rocznie gminie Miłosław.
Gdyby dojazd do Barda został zamknięty, to koszty dowozu odpadów z gminy Pyzdry do
Lulkowa byłby dużo wyższy.
Radni wyrazili zgodę
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto
wyraziła zgodę na podjęcie działań dotyczących rozbiórki budynku starego przedszkola
planując na ten cel 50.000 zł („za” – 4).
Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Polska Spółka Gazownicza wystąpiła
z pismem, z którego wynika, że w zakresie związanym z gazyfikacją obszarów gminnych
jako najbardziej istotne należy wskazać następujące zadania własne i obowiązki organu
gminy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia gminy w paliwo gazowe,
2) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe.
Projekt założeń powinien być opracowany na okres 15 lat i aktualizowany raz na trzy lata.
W związku z powyższym został sporządzony na szczeblu gminnym dokument związany
z planowaniem energetycznym, zagospodarowaniem przestrzennym, strategią rozwoju,
wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych i pozwoleń służący realizacji
zrównoważonego rozwoju.
Lokalne planowanie energetyczne gminy Pyzdry uwzględnia:
• możliwość wykorzystania lokalnie gazu ziemnego;
• utrzymanie poziomu wykorzystania energii elektrycznej;
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•

określenie obszarów (zakresów oddziaływania) sieci ciepłowniczej vs. gazowa sieć
dystrybucyjna na terenie miasta Pyzdry;
• eliminację niskiej emisji CO2 (tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione technicznie
i ekonomicznie);
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obszarach wiejskich gminy.
Powyższy dokument został zaopiniowany pozytywnie przez samorząd województwa.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry”(„za”–
4)
Ad. 6.
Rady gmin są zobowiązane do wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019.
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie na 3 ławników z terenu gminy
Pyzdry.
Wpłynęła tylko jedna karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika. Przed przystąpieniem do
wyboru rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady swoją opinię
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników w składzie: Elżbieta Kłossowska,
Elżbieta Ratajczyk, Grażyna Sawczuk („za” – 4).
Ad. 7.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła pisma jakie wpłynęły do biura
Rady w okresie międzysesyjnym:
- opinia pozytywna Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za I półrocze 2015r.,
- pismo sołectw: Lisewo, Ciemierów, Ciemierów – Kolonia, Ruda Komorska, Zamość, Dolne
Grądy, Górne Grądy, Kruszyny o wybudowanie drugiej studni głębinowej wraz z pompą na
stacji uzdatniania wody w Lisewie,
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że jest to temat w perspektywie do rozważenia.
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego przedłożył do zaopiniowania projekt uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pyzdry,
- pismo mieszkanki ul. Słowackiego na temat wyeliminowania spotkań przy ul. Tuwima
i zakłócania ciszy nocnej,
- Rada Sołecka Lisewo zwróciła się o utwardzenie gruzem drogi prowadzącej do stacji
uzdatniania wody w Lisewie o dł. 275 m,
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że w/w zadanie może zostać załatwione
w ramach środków funduszu sołeckiego, jakie sołectwo Lisewo otrzymuje.
Krzysztof Paszak, radny zgłosił występowanie dziur w nawierzchni drogi powiatowej
Pyzdry – Tarnowa. Zapytał o chodnik na ul. Wrocławskiej oraz kiedy będzie dokończona
droga przy ul. Zwierzyniec.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że do końca br. wykonane zostaną
dokumentacje na drogę przy ul. Zwierzyniec łącznie z ul. Miłosławską do skrzyżowania z ul.
Wrocławską, dokończenie drogi w m. Walga i Pietrzyków – Kolonia. Aktualizowane są
dokumentacje na dokończenie drogi w m. Zapowiednia i Zamość. Gmina przygotowuje się
dokumentacyjnie do programu PROW, z którego będzie można pozyskać pieniądze na
budowę dróg.
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Chodnik przy ul. Wrocławskiej znajduje się przy drodze powiatowej. W związku z tym
należałoby budowę chodnika realizować wspólnie z Powiatem.
W roku przyszłym można by spróbować wspólnie z Powiatem ułożyć nowy chodnik.
Ratajczyk Elżbieta, radna zgłosiła, że odcinek drogi powiatowej od Zapowiedzi do byłej
zlewni mleka we Wrąbczynkowskich Holendrach znów powybijały się dziury w drodze.
Zwróciła uwagę, że mieszkańcy wsi Zapowiednia,. Wrąbczynkowskie Holendry, Wrąbczynek
sami dezorganizują Szkołę Podstawową we Wrąbczynkowskich Holendrach, chociaż
wcześniej bardzo im zależało, żeby chociaż klasy I –III pozostały. Teraz dzieje się tak, że
dzieci z w/w miejscowości autobusem szkolnym gminy Zagórowa są dowożone do Szkoły
Podstawowej do Zagórowa. A dzieci w szkole Wrąbczynkowskie Holendry jest coraz mniej.
Marianna Urbaniak, radna zwróciła się z wnioskiem o wycięcie wierzb rosnących na
skarpie, na gruncie prywatnym, które są suche i zagrażają bezpieczeństwu, bo mogą
przewrócić się na drogę we Wrąbczynku oraz na problem dotyczący brudzenia drogi
asfaltowej przez bydło przeprowadzane na pastwisko.
Piotr Pilarski, radny stwierdził, że należy zadbać o drogi już istniejące np. Górne Grądy
w kierunku Myszakówka. Należałoby wyciąć akacje rosnące wzdłuż drogi, wymienić znaki
drogowe.
Justyna Sosnowska, radna stwierdziła, że przy ul. Niepodległości znajduje się budynek
w złym stanie, który bardzo szpeci.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie zostało wysłane pismo do
nadzoru budowlanego.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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