Protokół nr 9/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 19 października 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 zmian w budżecie.
2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego
w Koninie na kadencję 2016 – 2019.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do
stowarzyszenia pod nazwą Klaser Turystyczny „ Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu
płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
5.
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 jednostka
samorządu terytorialnego.
6.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Pyzdry nieruchomości nr 37/1 położonej w m. Dolne Grądy.
7.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu nieruchomości gruntowej położonej
w Pyzdrach na działce nr 397.
8.
Sprawy bieżące.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował o wykreśleniu z porządku obrad punktu
dotyczącego zmian w budżecie. Temat ten zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu
Komisji.
Do tego czasu zostanie przeanalizowany budżet, szczególnie wydatki bieżące. Zapewne jakieś
oszczędności uda się wygospodarować i przeznaczyć na drobne, szybkie do wykonania
inwestycje – dywaniki asfaltowe na już przygotowane podłoże np. droga przy ul. Poznańskiej,
od Rynku do Placu Sikorskiego wraz z wymianą krawężników, a w przyszłym roku wymiana
nawierzchni chodnika. Do wykonania jest krótki odcinek drogi w Lisewie. Gmina musi
wypłacić odszkodowanie w wysokości 64.000 zł za grunt zabrany pod drogę przy ul.
Wymysłowskiej w Pyzdrach.
Budowana jest linia wodociągowa na odcinku Zapowiednia - Białobrzeg. Z wnioskiem
zwróciła się mieszkanka gminy mieszkająca na pograniczu Wrąbczynkowskie Holendry –
Wrąbczynek. Długość przyłącza – 700 m.

Ad. 1.
Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławnika dokonał formalnej oceny
zgromadzonych dokumentów kandydata na ławnika, które złożyła tylko p. Barbara
Wawrzyniak. W/w złożyła dokumenty na ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie na
kadencję 2016 – 2019 .
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Okręgowego w Koninie na kadencję 2016 – 2019 („za” – 7).

Ad. 2.
Od 2011 roku trwa proces przebudowy Szlaku Piastowskiego - unikatowego, jednego
z najbardziej znanych szlaków kulturowych w Polsce.
W dniu 22 października 2014 roku 22 jednostki samorządu terytorialnego województwa
wielkopolskiego (Województwo Wielkopolskie; powiaty: gnieźnieński, kościański, słupecki,
średzki, wągrowiecki, wrzesiński; gminy miejskie: Poznań, Kalisz, Konin, Gniezno,
Wągrowiec; gminy miejsko-wiejskie: Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pyzdry, Trzemeszno,
Września oraz gminy wiejskie: Dominowo, Lądek, Łubowo, Wągrowiec) solidarnie wyraziły
wolę wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego
od 2015 roku.
Obecnie Porozumienie Gminne chce się przekształcić się w stowarzyszenie pn. Klaster
Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, co ułatwi pozyskiwanie środków.
Do reprezentowania Gminy w stowarzyszeniu proponuje się p. Roberta Michała Czerniaka.
Lechosław Sulkowski, radny przypomniał o montażu na rynku w Gnieźnie wśród już
istniejących herbów innych miast herbu Pyzdr.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do
stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” („za”–7)
Ad. 3.
Zmianie ulegnie ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z tym w dotychczas
obowiązującej uchwale o opłatach targowych należy wprowadzić zapis, że „wprowadza się
opłatę targową”. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że 22 października br. odbędzie się spotkanie
osób handlujących na Rynku w Pyzdrach z projektantami nowego targowiska na działce przy
Rynku.
Z przygotowanej koncepcji wynika, że wszystkie istniejące budynki na tej działce zostaną
rozebrane.
Teren zostanie utwardzony kostką, w części zadaszony. Od strony Rynku będzie postawiona
ściana (fasada), która będzie imitowała budynki. Będzie też duża brama. Na działce będą
znajdowały toalety, które będą ogólnodostępne.
Propozycja jest pozytywnie przyjęta przez konserwatora zabytków.
Dodał, że Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pyzdrach wystąpiła o zwrot
nakładów poniesionych na istniejące budynki.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz
terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej („za” – 7).
Ad. 4
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że został przygotowany projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie w 2016 r. dotacji o kwotę 100,00 zł miesięcznie
na każde dziecko dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, czyli tak jak jest obecnie.
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, na jakim etapie jest rozbiórka budynku starego
przedszkola?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że budynek jest już w trakcie rozbiórki. Prace
wykonuje firma z Gółkowa za kwotę 65.000 zł. Rozkruszony gruz otrzyma gmina.
Piwnica zostanie rozebrana i zasypana ziemią.
Firmy wskazane przez radnych nie były zainteresowane, albo wskazywały wyższe kwoty za
wykonanie rozbiórki.
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Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że w planie przestrzennego zagospodarowania
przeznaczenie terenu po byłym przedszkolu powinno być na ile się da elastyczne, ponieważ
jeszcze nie wiadomo, na jaki cel będzie przeznaczony.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że będą starania, by zapis w planie tego
terenu był najbardziej uniwersalny. Dotychczas jest to teren przeznaczony na potrzeby
oświaty i kultury.
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, czy w Pyzdrach funkcjonuje szkoła rolnicza?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że naukę pobierają tylko uczniowie trzeciej
klasy.
Czynione są wstępne czynności w sprawie dostosowania budynku do wprowadzenia uczniów
szkoły podstawowej, czyli przeniesienia z przedszkola „Bajkowy Świat”.
Przejście dzieci z tego budynku do szkoły podstawowej, hali jest bezpieczne.
Jeżeli nabór uczniów do klasy I szkoły rolniczej byłby bardzo duży, to może szkoła
pozostanie.
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, ile sal lekcyjnych wynajmuje gmina dla uczniów klas I.
Jaką kwotę gmina płaci za pobyt dziecka w przedszkolu ?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w Przedszkolu Bajkowy Świat w Pyzdrach
wynajmowane są trzy sale.
Za dziecko przedszkolu w Pyzdrach gmina płaci 675 zł, w Pietrzykowie 85%.
Robert Nowak, radny zapytał, od czego zależy, że przedszkole jest publiczne, czy
niepubliczne?
Zapytał o kwestie finansowania. Uważał, że sensowniej byłoby podzielić przedszkola na
samorządowe i niesamorządowe. Samorządowe finansować w 100%, a niesamorządowe
dofinansowywać w wysokości 75%, 85% według uznania.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że zależy to od organu prowadzącego
przedszkole, jaki status chce przyjąć.
Przedszkole publiczne prowadzone przez osobę prywatną może pobierać opłatę za każdą
godzinę ponad 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł. Gdy natomiast
będzie przedszkolem niepublicznym – wysokość w/w opłaty może być wyższa. Wówczas
rodzice dzieci z przedszkola mogą wystąpić do gminy z pretensjami.
Henryk Pyrzyk, radny powiedział, że coraz głośniej mówi się o likwidacji gimnazjum.
Dlaczego planuje się zmieniać to, co już dobrze funkcjonuje.
W latach, gdy uruchamiane było gimnazjum w Pyzdrach liczba dzieci była duża. Obecnie
liczba dzieci jest dużo mniejsza, co wynika z małej liczby urodzeń dzieci.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że występuje problem z malejącą liczbą
dzieci z obrębu szkolnego Wrąbczynkowskie Holendry uczęszczających do tej szkoły. Coraz
więcej dzieci uczęszcza do szkoły w Zagórowie.
Robert Nowak, radny zapytał, na które dzieci gmina otrzymuje rekompensatę z tego tytułu,
że przedszkola nie mogą pobierać wyższych opłat niż 1 zł
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że przysługuje na dziecko wykazane
w Systemie Informacji Oświatowej.
Przedszkole w Pietrzykowie otrzymało zwiększoną dotację z 75% do 85%.
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 jednostka samorządu
terytorialnego („za” – 6, „przeciw” -1).
Ad. 5.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości nr 37/1 o pow. 0,1344 ha położonej w m. Kruszyny
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obręb geodezyjny Dolne Grądy. Grunt zostanie zakupiony na cel publiczny - pod drogę
(„za” – 7).
Ad. 6.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie najmu nieruchomości
gruntowej położonej w Pyzdrach na działce nr 397 o pow. 200 m na okres 10 lat w celu
prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Orange Polska S.A. („za” – 7).
Ad. 7.
Lechosław Sulkowski, radny powiedział, że jest propozycja zmiany nawierzchni drogi przy
ul. Poznańskiej w Pyzdrach. Ale należałoby też pomyśleć o drodze przy ul. Kilińskiego, która
jako droga powiatowa stanowi jedną z głównych dróg wjazdowo – wyjazdowych z Pyzdr.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że przy najbliższym spotkaniu ze Starostą
Wrzesińskim zostaną przekazane oczekiwania gminy Pyzdry do przyszłorocznego budżetu
powiatu. Temat ul. Kilińskiego zostanie przekazany.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, ze przy okazji wymiany nawierzchni chodnika można by
spróbować zlikwidować słupy energetyczne. Taka potrzeba jest na ul. Niepodległości,
Kilińskiego.
Przemysław Dębski, burmistrz jest to temat bardzo trudny. Jak opieszale działa Energa
niech świadczy też to, że już kilka miesięcy są zamontowane lampy oświetlenia ulicznego
w Zapowiedni, a jeszcze nie zostały podłączone do sieci. Natomiast za usługi pobieraj
wysokie opłaty np. za przestawienie słupa energetycznego przy ul. Wrzesińskiej - 3 tys. zł.
Do likwidacji kwalifikują się też słupy telekomunikacyjne.
Robert Nowak, radny stwierdził, że niektóre chodniki nie są remontowane, ale mogą być np.
po doprowadzeniu gazu.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że wspólnie z Panią Skarbnik i Panią
Mecenas uczestniczyli w spotkaniu w Zielonej Górze z przedstawicielami Oddziału Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Spółki FxEnergy w sprawie wypracowania
ostatecznego tekstu trójporozumienia w sprawie budowy stacji redukcyjno – pomiarowej,
która jest pierwszym krokiem do gazyfikacji terenu gminy Pyzrdy.
Alina Banaszak, pracownik biura Rady przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do biura Rady
w okresie międzysesyjnym:
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło o stworzenie dogodnych warunków
osobom niepełnosprawnym by mogli wziąć udział w głosowaniu,
- mieszkańcy ul. Tuwima zwrócili się o utwardzenie drogi, przy której mieszkają,
- sołectwo Walga wystąpiło z wnioskiem o dokończenie budowy drogi,
- Wojewoda Wielkopolski stwierdził, że oświadczenia majątkowe Burmistrza
i Przewodniczącej Rady były złożone w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości,
- Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego zwróciła się z apelem
o zabezpieczenie w budżecie gminy pieniędzy na działania wolontariacie.
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy nadal właścicielem drogi przy ul. Wrzesińskiej (dojazd
do wulkanizacji) jest Gminna spółdzielnia „SCH” w Pyzdrach, którą chciała zakupić gmina?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że droga ta jest własnością osoby, która
kupiła do Spółdzielni przylegające budynki do tej drogi.
Ale nadal z tej drogi mogą korzystać osoby dojeżdżające do wulkanizacji, chociaż faktyczny
dojazd jest ul. Tuwima.
Stanisław Janiak, radny zapytał, czy na terenie wsi Zapowiednia będzie rozprowadzany
przewód internetowy, bo są firmy, które wykonują to bezpłatnie?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że do gminy Pyzdry jest dociągnięty
światłowód główny tj. do Pyzdr i do szkoły w Górnych Grądach.
Mają być pieniądze na tzw. białe plamy i ostatnią mile.
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A z posiadanych informacji wynika, że Zapowiednia do tzw. białej plamy się nie zalicza. Na
tym terenie jest światłowód telekomunikacyjny, ale szczegółowo należałoby to sprawdzić.
Firmy rozprowadzające internet od głównego światłowodu do odbiorcy wykonują to na
własny koszt, ale mają umowę z samorządem województwa, że mogą np. kilka lat pobierać
opłatę w postaci sprzedaży sprzętu, telewizji kablowej i z tego czerpią zysk.
Możliwe, że z chwilą uruchomienia nowych funduszy unijnych zainteresowanie firm
rozprowadzaniem internetu będzie widoczne.
W/w firmy, aby otrzymać pozwolenie na rozprowadzenie internetu w określonej
miejscowości, muszą najpierw wystąpić do wszystkich komercyjnych operatorów
z zapytaniem, czy nie planują na tym terenie inwestycji. W przypadku negatywnej
odpowiedzi jest podstawa aby przydzielić pieniądze publiczne na ten cel, ale na te działania
gmina nie ma wpływu.
Firmy w pierwszej kolejności wybierają miejscowości o zabudowie zwartej, a na końcu
o zabudowie rozproszonej. Przemawia za tym czynnik ekonomiczny.
Jeżeli znajdzie się operator, który zechce rozprowadzić światłowód po terenie gminy, to
władze gminy zrobią wszystko, aby mu w tym pomóc.
Robert Nowak, radny powrócił do tematu dotacji do przedszkoli. Obecnie przedszkole
Bajkowy Świat w Pyzdrach otrzymuje dotacje w wysokości 575 zł /ucznia, natomiast
w Pietrzykowie – 489 zł.
Stwierdził, że dodatkowa dotacja w wysokości 100 zł powinna być przekazywana na każde
dziecko, niezależnie od tego do jakiego przedszkola uczęszcza.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że powyższy temat trzeba przeanalizować.
Przedszkole niepubliczne, jakim jest to w Pietrzykowie ma możliwość pobierania wyższych
opłat od rodziców niż 1 zł.
Ale można też powrócić do dotacji w wysokości 75%, a przekazać dodatkową dotację
w wysokości 100 zł/ dziecko.
Lechosław Sulkowski, radny zauważył, że to rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi
wydatkami gminy.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak

5

