
Protokół nr 17/16 
z wspólnego posiedzenia 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 2 listopada 2016 roku 
 

 

 Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 9
 00 

przewodnicząca Komisji Zdrowia p. 

Elżbieta Ratajczyk stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 6, co 

stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. W posiedzeniu uczestniczy także 

radny Mieczysław Podlewski. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 

2016 rok.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 - 2025.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu m. Tarnowa.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu m. Pyzdry.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta 

Pyzdry. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy  

i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.  

13. Sprawy bieżące.  

 

 

Ad. 1.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

poinformowała, że usługi opiekuńcze są zadaniem obligatoryjnym gminy, które realizuje 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczone są usługi dla 19 podopiecznych przez 5 opiekunek. 

W przypadku większego zapotrzebowania na usługi są zatrudniane osoby na umowę zlecenie.  
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Odpłatność za pełną godzinę wynosi 13 zł. Wysokość odpłatności zależy od dochodu 

podopiecznego.  

Do tej pory wysokość odpłatności ustalał kierownik Ośrodka. Zgodnie z obecnie 

obowiązującymi przepisami ustalanie odpłatności jest w kompetencji rady.  

W projekcie uchwały wysokość odpłatności jest zaproponowana od najniższego 

wynagrodzenia za pracę. Zatem pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 

0,75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, 

czyli 15 zł, a pełna odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 

1,75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z opłat, jak również trybu ich pobierania:  

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że plan dochodów zwiększa się o kwotę 

3.772,28 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatki 

zwiększa się na przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

W dochodach budżetowych dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami  

i paragrafami na kwotę 50 zł (dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 i 0920).  

W wydatkach budżetowych dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami  

i paragrafami na kwotę 12.368,16 zł:  

- zmniejsza się wydatki z tytułu :  

dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej o 6641,12 (rozdz. 01010),  

wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim o 1.195,50 (rozdz. 75023),  

dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej o 4.531,54 zł (rozdz. 90001)  

- zwiększa się wydatki z tytułu:  

- dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji o 2.345,50 zł (rozdz. 71095),  

- dotacji dla Miasta Gniezna za schronisko dla psów (rozdz. 90013).  

Ponadto poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w poprzedniej uchwale  

o zmianach w budżecie zauważyła błąd pisarski (rachunkowy), który został sprostowany w § 

1 ust. 13 projektu uchwały.  

 

Mieczysław Podlewski, radny zapytał czy zmiany dotyczące funduszu sołeckiego sołectwa 

Ruda Komorska będą uwzględnione w budżecie?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że zostanie to sprawdzone.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie:  

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 3.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej plan 

dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów został dostosowany do zmian 

dokonanych w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2016. 

Do wieloletnich przedsięwzięć finansowych wprowadza się zadanie pn.: "Opracowanie 
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Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023". Zadanie będzie 

realizowane w latach 2016-2017.  

W związku z wyborem wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę i Miasto Pyzdry  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pod nazwą 

"Wsparcie dla Programów Rewitalizacji Gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020" 

na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji wprowadza się w 2017 roku dochody 

bieżące z tytułu przyznania pomocy finansowej w kwocie 37.440,00 zł. 

W związku z realizacją Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta 

Pyzdry do roku 2023 w wydatkach bieżących zaplanowano: 

- w 2016 roku wydatki bieżące na realizacje w/w zadania w kwocie  2.345,50 zł, 

- w 2017 roku wydatki bieżące na realizację w/w zadania w kwocie 43.036,50 zł. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2016–2025: 

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 4.  

Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu Miejskiego przedstawiła radnym informacje na 

temat maksymalnych stawek podatku od nieruchomości ustalonych na 2017 rok, 

propozycjach na przyszły rok i wysokości stawek w sąsiednich gminach.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek podatku od 

nieruchomości proponując następujące stawki:  

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m² powierzchni;  

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² 

powierzchni;  

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia                

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  

o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,  

a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 

2,98 zł od 1 m
2 

powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

16,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 

zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,14  zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej; 

    3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 . 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości: 

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 5.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego obniżając cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będącej 

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 z kwoty 52,44 zł za 1 dt do 

kwoty 45,20 zł za 1 dt: 

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

  

Aleksandra Rusin, pracownik Urzędu Miejskiego poinformowała, że Prezes Głównego 

Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2016 r. ogłosił, że średnia cena 

sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynosi 191,01 za 1 m 
3
. Podatek leśny z 1 ha w 2017 r.  

w gminie Pyzdry wynosić będzie  42,02 zł. 

 

Ad. 6.  

Iwona Bąkowska, pracownik Urzędu Miejskiego przedstawiła propozycje stawek podatku 

od środków transportowych na 2017 rok. Proponuje się wzrost o 2 % w stosunku do roku 

2016. Na terenie gminy Pyzdry zarejestrowanych jest 131 pojazdów, które podlegają 

podatkowi od środków transportowych.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych przyjmując wzrost o 2 % w stosunku do stawek 

obowiązujących w gminie Pyzdry w 2016 roku: 

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 7.  

Konieczność wprowadzenia zmiany w opłacie prolongacyjnej, która dotyczy rozłożenia na 

raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych wynika ze 

zmiany ordynacji podatkowej.  

Wprowadza się zmianę mówiąca o tym, że stawka opłaty jest równa obniżonej stawce odsetek 

za zwłokę.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej: 

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  
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Ad. 8. 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że została opracowana zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Tarnowa na wniosek mieszkańców pod 

działalność gospodarczą, pod zabudowę usługową i produkcyjną. Chodzi o zbiórkę  

i segregacje odpadów plastykowych, a w perspektywie wdrożenie całego procesu przerobu 

plastyku w granulat.  

Wydzielony teren znajduje się w oddaleniu od drogi powiatowej, w pewnej odległości od 

zabudowań. Zapewne ta lokalizacja nie będzie uciążliwa dla okolicy.  
Krzysztof Paszak, radny poinformował, że mieszkańcy obawiają się prowadzenia na 

omawianym terenie działalności gospodarczej – spalania plastyku, co może być szkodliwe dla 

otoczenia. Zatwierdzenie zmiany planu może na to pozwolić. Wraz z gromadzeniem odpadów 

plastykowych mogą pojawić się gryzonie, które też mogą być uciążliwością dla okolicznych 

zabudowań.  

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że pierwotna lokalizacja na prowadzenie 

działalności związanej z odpadami plastykowymi budziła kontrowersje i sprzeciw 

mieszkańców.  

Obecna lokalizacja jest bardziej oddalona od drogi, od m. Tarnowa. O przeznaczeniu terenu, 

dla którego dokonuje się zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego 

była mowa wcześnie tj. przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do zmiany planu.  

W obecnym czasie istnieją pewne standardy związane z uruchamianiem zakładu. Każda 

działalność jest obwarowana wymogami z naciskiem na ochronę środowiska i uciążliwości.  

Uruchomienie przerobu plastyku tym bardziej będzie wymagało spełnienie określonych 

wymogów.  

Justyna Sosnowska, radna zapytała, czy omawiany teren jest objęty jakimś programem 

ochronnym?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że granica zarówno Natury 2000 jak  

i Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego przebiega na drodze powiatowej w stronę 

Tarnowy. Teren po prawej stronie drogi nie jest już chroniony.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Tarnowa:  

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 5.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że została opracowana zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej, gdzie 

powstała tzw. strefa gospodarcza, czyli teren przeznaczony pod działalność usługowo – 

przemysłową.  

Teren ten o powierzchni ok. 6 ha jest wykazany w Centrum Obsługi Inwestora, które 

prowadzi Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, a które współpracuje z Polską 

Agencją Inwestycji Zagranicznych.  

Z uzyskiwanych informacji wynika, że w/w grunt jest coraz częściej promowany inwestorom.  

Piotr Pilarski, radny zapytał, czy dojdzie do wykupu gruntu położonego na omawianym 

terenie?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jest propozycja, aby przygotować projekt 

uchwały w sprawie nabycia wszystkich działek znajdujących się w strefie gospodarczej, by 

właściciele gruntu wiedzieli, że gmina jest zainteresowana wykupem, a realizacja uchwały, 

czyli wykup gruntu dokonywany byłby przez kilka lat w miarę posiadanych środków.  
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Gdyby zaistniała taka potrzeba, to można by sprzedać gminny grunt rolny, który jest obecnie  

dzierżawiony.  

Dodał, że teren ogródków działkowych został skomunalizowany. Gmina będzie mogła zająć 

się tematem odpowiedniego zagospodarowania i przeznaczenia terenu, bo szkoda, aby grunt 

w takiej lokalizacji był nadal tak jak teraz zagospodarowany (wiele działek nie jest 

użytkowanych).  

Ogródki działkowe można by przenieść na jedna stronę, a drugą działkę przeznaczyć na jakiś 

cel. Można pomyśleć o lokalizacji myjni samochodowej.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu m. Pyzdry: 

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że wysokość opłaty za dostarczenie wody  

i odbiór ścieków pozostaje na poziomie opłat obowiązujących w 2015 i 2016 rok tj. za wodę 

– 3,08 zł brutto, ścieki – 4,32 zł brutto, ale uchwałę trzeba podjąć.  

Opłata za wodę uzależniona jest od wielu czynników min. od ceny energii. Idealnie byłoby, 

gdyby opłata była na tyle wysoka, by można było dokonać rozbudowy stacji wodociągowej,  

a taka potrzeba jest w Pyzdrach. Rozbudowa stacji pozwoliłaby osiągnąć zawsze wymagane 

ciśnienie wody.  

Jest to bardzo ważne dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność, albo ją 

rozszerzają, bo muszą przejść pozytywny odbiór strażacki wykazując odpowiednie ciśnienie 

wody.  

Odpowiednie ciśnienie wody w hydrantach jest bardzo ważne także dla strażaków biorących 

czynny udział przy gaszeniu pożarów. 

Dodał, że od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowa ustawa - prawo wodne. Powstanie 

nowa instytucja – wody polskie, która przejmie kompetencje dotychczasowych regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej i wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych.  

Instytucja ta będzie zarządzała wodą od najmniejszych cieków do największych rzek.  

Tworząc centralizację planowano opodatkować każdego, kto produkuje wodę. Zaraz 

wystąpiła obawa, że dla odbiorcy wody i zbywającego ścieki opłaty wzrosną, ale z propozycji 

opodatkowania wycofano się.  

Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy były inkasent za wodę wpłacił jeszcze jakąś 

kwotę?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że były inkasent za to co zrobił, odbył karę 

więzienia.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta 

Pyzdry: 

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 11.  

Wioletta Topór – Mench przypomniała, że na ostatniej sesji została podjęta uchwała  

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Pyzdrach. Kolejną czynności jest 

nadanie nazwy tej ulicy. Zaproponowano nazwę: Kazimierza III Wielkiego lub Malinowa.  

Na poprzedniej Komisji padła propozycja – Władysława Łokietka.  
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Elżbieta Ratajczyk, radna przypomniała, że już wcześniej była mowa, że ulice  

w omawianym terenie będą nosić nazwy królów i tak to trzeba kontynuować.  

Nazwę Kazimierza III Wielkiego należy pozostawić dla dłuższej ulicy.  

  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

w Pyzdrach proponując Władysława Łokietka: 

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 12.  

Odbyły się konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na których projekt 

programu współpracy z gminą został przedstawiony i pozytywnie przyjęty. Na realizację 

programu na rok 2017 zaplanowano 57.000 zł:  

Justyna Sosnowska, radna poinformowała, że należy dokonać aktualizacji informacji  

w Biuletynie Informacji Publicznych i na stronie internetowej Pyzdr w zakresie organizacji 

pozarządowych, informacji o sołectwach.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.  

komisja gospodarcza – „za” – 3, nieobecny – 1,  

komisja zdrowia - „za” – 3.  

 

Ad. 13.  

Przemysław Dębski, burmistrz udzielił informacji na temat prowadzonych działań  

w zakresie chodzących zwierząt gospodarskich po polach i łąkach jednego z mieszkańca wsi 

Wrąbczynek.  

Krzysztof Paszak, radny poprosił o udzielenie informacji na temat budowy chodnika przy 

ul. Wrocławskiej, pogłębienia Flisy i sposobu użytkowania sali OSP i świetlicy wiejskiej  

w Tarnowie? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział:  

- Będą prowadzone rozmowy w sprawie budowy nowego chodnika przy ulicy Wrocławskiej  

i Kaliskiej wspólne ze Starostwem Powiatowym we Wrześni, bo chodnik znajduje się przy 

drodze powiatowej. Zadanie jest zgłoszone do budżetu powiatu na 2017 r.   

Dodał, że nowa nawierzchnia drogi przy ul. Miłosławskiej i Zwierzyniec i nowe chodniki 

przy ul. Miłosławskiej są zaplanowane do wykonania w przyszłym roku przez gminę, bo jest 

już przyznane dofinansowanie.  

- Od nowego roku powstaje nowa instytucja rządowa – wody polskie – która przejmie 

dotychczasowe kompetencje regionalnych zarządów gospodarki wodnej i wojewódzkich 

zarządów melioracji i urządzeń wodnych. W związku z tym decyzje w zakresie inwestycji 

min. odnowy Flisy będzie podejmowała już nowa instytucja – wody polskie.  

Do tej pory przygotowano dokumentacje i pozwolenie na budowę.  

 

- Zostało wysłane pismo do prezesów OSP w sprawie wypowiedzenia umowy.  

Na początku listopada zostanie powołana komisja, która dokona rozliczenia mienia, którym 

zarządzały straże i wydzieli świetlice wiejskie i przekazać je sołtysom. To dotyczy wszystkich 

sołectwa, w których znajdowały się remizy strażackie oprócz Pyzdr i Pietrzykowa.  

Mieczysław Podlewski, radny zapytał, dlaczego sołtysi nie zostali powiadomieni  

o wypowiedzeniu umów prezesom straży?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że prezesi OSP otrzymali wypowiedzenie 

umowy, a umowa wiązała gminę ze strażą.  
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O podjętych działaniach była mowa, a dopiero teraz nastąpi proces przekazania świetlic.  

 

Z posiedzenia wyszła radna Elżbieta Ratajczyk.  

 

Mieczysław Podlewski, radny w imieniu własnym i rolników, którzy składali wnioski 

suszowe poinformował, że rolnicy deklarowali procent zniszczeń w uprawach, a komisja ds. 

suszy nie będąc na polu dokonała obniżenia procentu zniszczeń. Można sprawdzić wnioski 

składane przez rolnika z protokołami komisji.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na terenie gminy Pyzdry dość często 

występują zniszczenia w uprawach rolnych czy sadowniczych, bo albo są podtopienia, albo 

susza, albo przymrozki.  

W skład komisji gminnej ds. szacowania strat wchodzi przedstawiciel gminy, Izb Rolniczych, 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Najwięcej pracy i tak spoczywa na pracownikach Urzędu, 

którzy oprócz zajmowania się szacowaniem strat wykonują swoje obowiązki służbowe.  

Z szacowaniem jest dużo pracy, którą trzeba dość szybko wykonać.  

Na etapie szacowania strat nie ma żadnych konkretnych informacji na temat czy będzie 

jakakolwiek pomoc, a jak będzie to według jakich kryteriów będzie przyznawana. Można się 

jedynie posiłkować tym, co było w poprzednich latach, a było tak, że pomoc przysługiwała, 

jeżeli straty przekraczały 30 % w stosunku do całego gospodarstwa.  

Komisja w tym roku też starała się kierować tym wskaźnikiem.   

Przy obecnej obsadzie pracowników Urzędu nie ma szans, aby do każdego rolnika dotrzeć 

indywidualnie. Dlatego komisja wyznacza sobie 2-3 dni na zebranie referencyjnych 

informacji z poszczególnych części gminy, by mieć pogląd jak wygląda sytuacja w terenie.  

Następnie komisja sporządza protokoły, które rolnicy podpisują, czyli zgadzają się  

oszacowaniem. Protokoły są przesyłane do wojewody, dalej na poziom ministerialny, gdzie 

jest dopiero widoczna ogólnopolska skala problemu. Dopiero wtedy ustalana jest wysokość  

i sposób przyznawania pomocy, bo pula pieniędzy wcześniej przeznaczona na to jest dzielona 

przez wielkość problemu.  

W 2016 r. ustalono inną metodę szacowania strat tj. musi być 70% strat z indywidualnej 

uprawy. Zapewne chodziło o to, aby jak najmniej rolników zakwalifikowało się o tę pomoc.  

Po ustaleniu kryterium dopiero rolnicy występują z pretensjami do urzędu, Burmistrza jakby 

to od Burmistrza wszystko zależało, a przecież Burmistrzowi zależy, żeby rolnicy pomoc 

otrzymali, tym bardziej, że pomoc pochodzi z pieniędzy rządowych.  

Dodał, że protokołu komisji, który został zatwierdzony przez rolnika (podpisany) i wysłany 

do wojewody nie można zmieniać, wprowadzać jakichkolwiek poprawek. Nie może tego 

zrobić ani komisja, ani Burmistrz.  

Minister Rolnictwa wystosował pismo, w którym napisał:  

„W związku z napływającymi sygnałami o podejmowaniu przez komisje czynności 

zmierzających do dokonywania poprawek w protokołach niniejszym zobowiązuję Panią/Pana 

wojewodę do szczególnego nadzoru nad pracą komisji w celu niedopuszczenia do powstania 

jakichkolwiek nieprawidłowości w protokołach oszacowania szkód. Jednocześnie 

przypominam o określonych w art. 297 kodeksu karnego konsekwencjach przedkładania 

poświadczających nieprawdę dokumentów w celu uzyskania dotacji”.  

Przyznał, że w trakcie prac komisji mogły pojawić się pojedyncze błędy.  

Aby w przyszłości nie dochodziło do błędów należałoby poszerzyć skład komisji, by 

członkowie komisji byli na polach u każdego rolnika w określonym czasie, by można było 

prawidłowo oszacować szkody.  

 

W okresie międzysesyjnym do biura rady wpłynęły pisma i zgłoszono następujące sprawy:  

- mieszkańca Rudy Komorskiej o umożliwienie budowy nowego budynku mieszkalnego,  
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- mieszkańców Kolonii Lisewo w sprawie modernizacji drogi gminnej przebiegającej przez       

  wieś Kolonia Lisewo od strony m. Dolne Grądy,  

- wojewody informujące, że w świadczeniach majątkowych Burmistrza i przewodniczącej   

  rady nie stwierdzono nieprawidłowości,  

- odpowiedź Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie na wniosek sołtysa,  

- RIO w sprawie wskazania błędu pisarskiego w uchwale o zmianach w budżecie,  

- odpowiedź Zarządu Powiatu Wrzesińskiego na wnioski radnych gminy,  

- naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni, który dokonał analizy oświadczeń  

   majątkowych radnych gminy.  

Na powyższym protokół zakończono.  

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


