Protokół nr 8/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 21 września 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.
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 projekt zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry przeszedł cały proces
legislacyjny. Został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe jednostki. Został wyłożony
do publicznego wglądu. Mieszkańcy nie wnieśli uwag.
Studium zostało zmienione w całości, głównie kładąc nacisk na wyznaczenie terenów pod
działalność gospodarczą, szczególnie przy ul. Wrzesińskiej.
W zmianie zostały uwzględniony wnioski mieszkańców.
Zostało ujednolicone nazewnictwo, zmienione funkcje na terenie m. Pyzdry, wyznaczone
nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Wrocławskiej w stronę m. Tarnowa.
Wyznaczony jest teren pod działalność gospodarczą i produkcyjno – usługową w Tarnowie.
Zostały naniesione nowe tereny zalewowe zagrożenia powodziowego, nowe tereny górnicze,
tereny usług publicznych min. na rekreację (Dolne Grądy, Ciemierów – Kolonia).
Zostały sprecyzowane tereny zabudowane.
Henryk Pyrzyk, radny zapytał o przeznaczeniu działki znajdującej się przy przystanku PKS
w Pyzdrach (ul. Wrzesińska), na której ma powstać market? Gdzie będzie wyjazd? Jakie
przeznaczenie będą miały działki między ul. Polną o ogródkami działkowymi naprzeciwko
stacji paliw?
Marcin Englert odpowiedział, że działka przy przystanku jest przeznaczona na zabudowę
mieszkaniową i usługi, a wyjazd będzie na drogę przy przystanku.
Tereny przy ul. Wrzesińskiej przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, usługi.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry („za” – 7).

Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy
Finansowej wprowadzane były zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków majątkowych na
budowę wysypiska śmieci w Lulkowie o kwotę 44.454 zł.
RIO zauważyła, że w załączniku „wykaz przedsięwzięć do WPI” o powyższą kwotę nie został
pomniejszony limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.
W związku z powyższym zasadne jest sprostowanie w/w błędu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025
(„za” – 7).
Ad. 3.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że proponuje się następujące zmiany
w budżecie:
1) zwiększenie planu dochodów:
22.300,00 - wpływy z urzędów skarbowych,
10.000,00 - opłata eksploatacyjna,
53.000,00 - subwencja oświatowa,
70.452,73 – refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2014 r,
8.000,00 - za pobyt dzieci z gminy Pyzdry w przedszkolach innych gmin,
11.600,00 – wychowanie przedszkolne,
1.100,00 - wpływy z różnych dochodów na organizację imprezy plenerowej we
Wrąbczynkowskiech Holendrach dotyczącej przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
6.000,00 - fundusz alimentacyjny
2) zwiększenie planu wydatków:
166.751,74 - rezerwa,
5.100,00 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
53.000,00 - wydatki na szkoły podstawowe,
1.100,00 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
3) przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:
zwiększenia:
23.004,98 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg,
15.540,40 – zakup usług,
3.800,00 budowa chodnika w Rudzie Komorskiej,
5.600,00 zakup kosiarki dla sołectwa Rataje
zmniejszenia:
540,40 – wykup gruntu w m. Tarnowa,
8.600,00 – usługi związane z utrzymaniem mieszkańców gminy Pyzdry w domach
opieki społecznej,
12.000,00 - wypłata dodatków mieszkaniowych,
26.804,98 – dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zachodzi konieczność podjęcia prac
związanych z rozbiórką budynku starego przedszkola w Pyzdrach. Budynek posiada piwnicę.
Z uzyskanych informacji od firm zajmujących się rozbiórkami wynika, że najtańsza oferta
wynosi ponad 65.000 zł. Firma ta dokonała też rozbiórki spichlerza w Ratajach.
Jeszcze nie wiadomo jak zostanie zagospodarowana ta działka. Po rozebraniu budynku
działka może na razie służyć jako parking dla rodziców przywożących dzieci do przedszkola.
Będą jeszcze prowadzone poszukiwania tańszego wykonawcy.
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Odpady komunalne z gminy Pyzdry i z pozostałych gmin powiatu wrzesińskiego są najpierw
dowożone do Barda (stacja przeładunkowa odpadów do Lulkowa), które znajduje się na
terenie gminy Września. Obok w/w miejscowości znajduje się m. Skotniki położone na
terenie gminy Miłosław. Mieszkańcy Skotnik protestują przeciwko dalszemu składowaniu
tam odpadów, bo stwarza to problemy w codziennym funkcjonowaniu, mieszkańcy są
narażeni na brzydki zapach, gryzonie, zagrożenie pożarowe.
Za te niedogodności mieszkańcy Skotniki domagają się ulgowego potraktowania w zakresie
opłaty śmieciowej.
W związku z tym chodzi o to, aby pozostałe gminy powiatu wrzesińskiego wsparły finansowo
gminę Miłosław, która ustali minimalna opłatę dla mieszkańców Skotnik. A z tym wiążą się
niższe dochody.
Dla gminy Pyzdry, to kwota 3-4 tyś. zł rocznie. Burmistrz zapytał radnych, czy gmina Pyzdry
w takie rozwiązanie może się włączyć.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Wyraziła
zgodę na podjęcie działań dotyczących rozbiórki budynku starego przedszkola planując na
ten cel 60.000 zł. Ponadto dała przyzwolenie Burmistrzowi na prowadzenie działań
w zakresie przekazania gminie Miłosław ok. 3.000 zł z tytułu gospodarki odpadami
(„za”– 7)
Ad. 4.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyzdrach poinformowała, że ośrodek realizuje program stypendialny „pomoc materialna
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pyzdry“. Zmiana
uchwały podyktowana jest zmianą kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej.
W związku z powyższym wprowadza się nowe zapisy:
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”.
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” – 7).
Ad. 5.
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.
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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;
• 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.

Ilona Nowicka, radna zapytała, czy wpływają dochody z tytułu wydobycia gazu?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że są wpływy z tytułu podatku od
nieruchomości i opłata eksploatacyjna.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pyzdry”(„za”–7
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” – 7).
Ad. 7.
W sprawach bieżących poruszono następujące sprawy:
1) rozpoczęcie budowy drogi przy ul. Wymysłowskiej,
2) dokończenia drogi w Dłusku łączącej się z drogą przy ul. Wymysłowskiej,
3) dokończenia drogi przy ul. Winnica,
4) utrzymanie coraz większych obszarów zieleni,
5) możliwości regulowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac na rzecz gminy,
6) sprawdzenie możliwości wykupu gruntu przy cmentarzy od ul. Winnica z przeznaczeniem
na parking,
7) jest prowadzone rozeznanie, jak zwiększyć ciśnienie wody najtańszym kosztem
(rozbudowa stacji czy wymiana wąskich rur na sieci).
W okresie międzysesyjnym wpłynęły pisma:
- 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,
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego przedłożył do zaopiniowania projekt uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pyzdry,
- Rada Sołecka Lisewo zwróciła się o utwardzenie gruzem drogi prowadzącej do stacji
uzdatniania wody w Lisewie o dł. 275 m,
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Kazimierz Szablewski, radny poinformował, że hydrofornia w Lisewie istnieje już 20 lat,
a drogi utwardzonej nadal nie ma. W porze deszczowej trudno jest dojechać do stacji. A koszt
utwardzenia drogi kamieniem, to nie duży wydatek.
Obecnie, gdy przystępuje się do realizacji nowej inwestycji, to najpierw budowana jest droga.
Sołectwo ma środki w ramach funduszu sołeckiego, ale zaplanowało je wydatkować na drogę
do posesji za rzeką Prosną.
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że mieszkańcy za Prosną znajdują się na
terenie zalewowym i jest obawa, aby nie zarzucono, że są wydawanie środki publiczne na
takie cele. Ale ostatecznie decyzja należy do mieszkańców sołectwa.
Przypomniał, że były ustalenia dotyczące realizacji w pierwszej kolejności tych odcinków
dróg, które są już utwardzone tłuczniem. Będą starania, aby krótkie odcinki dróg były w kilku
najbliższych latach też realizowane.
Skoro coś jest ustalone, to należy tego przestrzegać. Nie może być tak, że są ustalenia,
a pomimo to napływają wnioski o realizację kolejnych zadań.
Najpierw niech zostaną wykonane te trzy krótkie odcinki dróg w Lisewie, o których była
mowa wcześniej.
Realizacja dodatkowych zadań ściśle wiąże się z wydatkowaniem pieniędzy.
Kazimierz Szablewski, radny stwierdził, że skoro gmina otrzymuje dochody z tytułu
wydobycia gazu znajdującego się na terenie sołectwa Lisewa, to niech mieszkańcy otrzymają
jakąś rekompensatę i ta droga niech zostanie wykonana.
Przemysław Dębski, burmistrz jest daleki od tego, aby realizacje zadań w poszczególnych
sołectwach uzależniać od należnych podatków. Bo wówczas w niektórych sołectwach przez
wiele lat nic nie byłoby zrobione.
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że gmina Pyzdry ma 21 sołectw łącznie
z Pyzdrami. Każde sołectwo ma swoje potrzeby. Należy dodać, że w sołectwie Lisewo
zadania były realizowane i są zaplanowane kolejne.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że hydrofornia jest Zakładu Gospodarki
Komunalnej. Skoro nie będzie dojazdu do stacji to pracownik nadzorujący stacje powinien
zgłosić to kierownikowi Zakładu.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że mieszkańcy Lisewa nie powinni narzekać, bo zostało
sporo zrobione. W innej sytuacji są mieszkańcy Pietrzykowa – Kolonii, Ksawerowa.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że droga w Pietrzykowie – Kolonii nie
będzie łączyła się z drogą wojewódzką z uwagi na trudności techniczne, ale zostanie
wykupiony jeden trak dojazdowy i zostanie połączona z drogą prowadząca do Ksawerowa.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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