Protokół nr 28/17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej, 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 7 listopada 2017 roku
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13 00 przewodnicząca Rady p. Elżbieta
Kłossowska stwierdzając, że na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 14, 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 Gminy i Miasta na 2017r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest
gmina Pyzdry.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
geodezyjnym Pyzdry.
9. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą przede
wszystkim wprowadzenia do budżetu inwestycji i zadań remontowych.
Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:
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Razem
190.340,00
190.340,00
Dodała, że po wysłaniu materiałów do radnych okazało się, że wykonanie elewacji
budynku muzeum będzie kosztowało 19.527.69 zł. W związku z tym w niżej podanej
klasyfikacji budżetowej wydatki będą wynosić:
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W związku z tą zmianą kwota rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zwiększy się o kwotę 14.102,31 zł do kwoty 44.984,38 zł.
Przemysław Dębski, burmistrz
Gmina w br. przystąpiła do budowy parku przy Placu Sikorskiego. O przyznanie
wsparcia finansowego gmina na to zadanie wystąpiła do Leader. Otrzymała środki, ale
niższe niż zakładano. Dlatego, aby wykonać zewnętrzny chodnik okalający park i
zamontować stylowe lampy proponuje się wydzielić środki w budżecie gminy.
Henryk Pyrzyk, radny
Przekazał wniosek mieszkańców, aby kamienie z dębami przenieść w inne miejsce np.
przy kościele, do parku w Rynku przy pomniku, albo na cmentarz, bo w tych miejscach

są już miejsca pamięci.
Przemysław Dębski, burmistrz
Umiejscowienie kamieni i posadzenie dębów upamiętniających Bohaterów Zbrodni
Katyńskiej odbyło się w parku przy Placu Sikorskiego w uroczysty i publiczny sposób,
to powinny tam pozostać. Zapewne nowy park nie będzie miejscem spotkań osób
spożywających alkohol, bo będzie dobrze oświetlony, nie będzie wysokiego żywopłotu,
i teren parku będzie monitorowany.
Przemysław Dębski, burmistrz
Poinformował, że na skutek silnych deszczy i opadów wystąpił problem z dachem na
budynku szkolnym w Pyzdrach. Siadła część konstrukcji, jedno z wiązadeł. Zapoznał radnych
z dokumentacją fotograficzną.
Dach ma specyficzną konstrukcję, którą projektował p. Tłoczek. Budynek ma 61 lat,
konstrukcja dachu nie była wymieniana, jedynie pokrycie – wymiana dachówki w 2007 r.
Występujące w tym roku napory wiatru spowodowały, że słabsza część konstrukcji siadła,
nastąpiło tąpięcie belki. Z chwilą zauważenia powyższego dach został zabezpieczony
(wzmocniony belką) i nie stwarza zagrożenia. Ale trzeba to docelowo naprawić – wymienić tę
część konstrukcji. Zadanie to jest już wycenione na ok. 80 tyś zł. Trzeba to wykonać i
poszukać pieniędzy w budżecie gminy. W budżecie zaplanowane są środki na zarządzanie
kryzysowe, które można rozdysponować dopiero pod koniec roku. Z uwagi na to, że remont
dachu musi być wykonany w/w środki będą przeznaczone na sfinansowanie tego zadania,
wiedząc, że będzie to teraz przekroczenie dyscypliny budżetowej, a na ostatniej sesji
dokonane byłyby przeniesienia w budżecie.
Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że może uda się zakwalifikować remont dachu w
ramach zarządzania kryzysowego.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”–14,
nieobecny -1)

Ad. 2.
Mariola Jasińska, pracownik Referatu Finansowo – Podatkowego omówiła projekt
uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości („za”–14, nieobecny -1):
1) od budynków lub ich części:
a) 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;
b)
Radny Kazimierz Szablewski i Robert Nowak zaproponowali pozostawienie stawki na
poziomie roku 2017 tj. 0,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Jest to podatek, którego
wysokość jest podnoszona co roku, a niektóre podatki są w tej samej wysokości przez kilka
lat.
Antonina balicka, Skarbnik – poinformowała, że jeżeli stawki podatków będą pozostawały
na dotychczasowym poziomie, to nie będzie wyższych dochodów własnych. Takie
rozwiązania są niekorzystnie oceniane przez RIO, gdy gmina występuje o opinię w sytuacji
zamiaru zaciągnięcia kredytu czy pożyczki. Wtedy jest to odbierane tak, że gmina nie dba o
dochody własne. Zatem lepiej jest co roku podwyższać podatki, ale o niski procent.

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że można omawiany podatek pozostawić na
dotychczasowym poziomie, a podnieść podatek rolny. Dla rolników obecny rok był
stosunkowo udany.
Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej („za” –
13, „przeciw”–1, nieobecny -1)
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,14 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
2) 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 – 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 od 1 m² powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji 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 – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Ad. 3.
Iwona Bąkowska, pracownik Referatu Finansowo – Podatkowego omówiła projekt
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 45,25 zł za 1
dt („za”–14, nieobecny -1).

Ad. 4.
Iwona Bakowska, pracownik Referatu Finansowo – Podatkowego omówiła projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Opodatkowanych jest 135 pojazdów.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych przyjmując 1% wzrost opłat w stosunku do roku 2017
(„za”–14, nieobecny -1).
Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Zakład Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach złożył wniosek o przedłużenie
czasu obowiązywania zatwierdzonych dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres do 31.12.2018 r.
Dodał, że po raz ostatni to burmistrz przedkłada Radzie tę propozycje. W związku z wejściem
w życie nowego prawa wodnego i zafunkcjonowania instytucji Wody Polskie, to ono
przejmie rolę regulatora opłat za wodę i najprawdopodobniej już od przyszłego roku będą
opiniować stawki gminne.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków („za”–14, nieobecny -1).
Ad. 6.
Przemysław Dębski, burmistrz
Firma Enea złożyła wniosek do ministerstwa na budowę światłowodu w całej Wielkopolsce.
W ramach tego wniosku i pozyskanych pieniędzy łącznie zaplanowano na terenie gminy
Pyzdry 628 przyłączy światłowodowych – głównie teren wiejski. Przy wyborze firma Enea
musiała kierować się tzw. białymi plamami, czyli terenami, które nie mają dostępu do
internetu szerokopasmowego.
Po rozstrzygnięciu konkursu firma wystąpiła z propozycją, że jeżeli gminy zgodzą się
obniżyć stawkę za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym dróg gminnych do 5
zł, to liczba tych przyłączy na terenie danej gminy zostanie podwojona.
Gmina Pyzdry proponuje opłatę w wysokości 3 zł i liczbę dodatkowych podłączeń 870.
Obniżka opłaty nie będzie niekorzystna dla gminy, bo zwiększy się liczba metrów
kwadratowych gdzie będzie przechodził przewód.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy gmina obniżając opłatę za zajęcia pasa drogowego na
pewno pozyska dodatkowe przyłącza, o które się ubiega?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie ma pisemnego potwierdzenia,
ale takie są dotychczasowe obustronne ustalenia między gmina a Eneą.
Prowadzone
działania mają na celu umożliwienie jak największej liczbie mieszkańców jak najlepszy
dostęp do internetu i wykonanie tego szczególnie w Pyzdrach jednorazowo.
W pierwszym etapie będą wykonywane podłączenia, które są już objęte programem.
Justyna Sosnowska, radna zapytała o reklamy świetlne.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że przez głównego konserwatora jest
promowana akcja dotycząca porządkowania reklam.
W Pyzdrach na Rynku drażni widok budynku niemalże obklejonego różnokolorowymi
reklamami, który znajduje się między budynkiem podcieniowym a kolejnymi budynkami.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie
pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których
zarządcą jest gmina Pyzdry („za”–14, nieobecny -1).
Ad. 7.
Wioletta Topór – Mench poinformowała, że jest to program współpracy Gminy i Miasta
Pyzdry z organizacjami pozarządowymi, który ma na celu realizację zadań publicznych na
rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe. Wczoraj odbyły się konsultacje
z organizacjami pozarządowymi.

Na realizację zadań publicznych Gmina i Miasto Pyzdry planuje przeznaczyć w 2018 r.
kwotę 57.000,00 zł.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. („za”–14,
nieobecny -1).
Ad. 8.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że przedmiotem sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest część działki o numerze ewidencyjnym 1380/10
położona w miejscowości Pyzdry (po byłym przedszkolu). Poprzednio jak był opracowany
plan był zapis, że jest to teren zabudowy wielorodzinnej.
Cały czas jednak są prowadzone starania, aby zainteresować wrzesińskich deweloperów
zabudowaniem tej działki.
Przypomniał, że poprzednio nie było zgody sąsiadów tej działki na zabudowę blokową. Nie
ma też akceptacji na podział tej działki na zabudowę jednorodzinną, bo możliwości zabudowy
w Pyzdrach powinny być też zróżnicowane, nie tylko domy jednorodzinne. Najbardziej
kompromisowym rozwiązaniem będą szeregowce, które będą nawiązywać do zabudowy
jednorodzinnej, będącej w większym zagęszczeniu.
Zgodnie z prawem budowlanym, jeżeli szeregowiec nie łączy więcej niż dwa budynki, to
podlega to pod zabudowę jednorodzinną i taka zabudowa jest proponowana do tej działki.
Była też rozpatrywana propozycja większego szeregowca, ale trudno byłoby wyznaczyć
odpowiednią ilość miejsc parkingowych, które ustawowo trzeba zabezpieczyć na każde
mieszkanie.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytał o działkę, która przylega do Orlika
przy ul. Jana Pawła II w Pyzdrach.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że do właścicielki tego gruntu skierował
pismo z propozycją zagospodarowania go. Właścicielka wyraża chęć sprzedaży gminie, ale
zaproponowała bardzo wysoką cenę bo 100 zł/m2.
Gmina kupując ten teren mogłaby go przeznaczyć też na teren sportowy np. bieżnię, albo pod
garaże – część terenu na przeniesienie garaży spod bloku, część na garaże dla planowanych
nowych mieszkań na działce po starym przedszkolu.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady powiedziała, że należy z właścicielką w/w
działki spotkać się i zaproponować rozsądną cenę.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Pyzdrach
(„za”–14, nieobecny -1).
Ad. 9.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że odbywają się spotkania w Lulkowie
odnośnie ustalenia opłaty za odpady dostarczane na teren wysypiska. Pierwotnie
zaproponowano wzrost o 30%. Obecnie oplata wynosi 245 zł/ tonę. Na tym spotkaniu nie
ustalono wysokości opłaty, bo uczestnicy nie wyrazili zgody na zaproponowaną stawkę. Na
drugim spotkaniu też nie ustalono opłaty, ale gmina Września dokonał wyliczeń
i zaproponowała, że 15 % podwyżka będzie wystarczająca do tego, żeby zaspokoić
wrastające koszty spółki. Spółka proponując swoją podwyżkę kierowała się tym, że bardzo
wzrośnie opłata marszałkowska, którą płaci się za użytkowanie środowiska i na wzrost
ubezpieczenia zakładu. Opłata marszałkowska ustalana jest na mocy rozporządzenia. Za
każdą tonę odpadów, których nie zrecyklinguje się trzeba płacić opłatę marszałkowską.
Opłata ta z roku 2017 na 2018 wzrośnie o 880 % .
To są drastyczne metody, które mają spowodować to, co nie jest realne. Mają nas zmusić do
tego, aby zwiększać ilość odpadów, które nie trafiają do ziemi.

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie. Powiat wrzesiński obstawał przy15 %
podwyżce opłaty. Na tym spotkaniu okazało się, że członkowie porozumienia posiadamy
tylko głos opiniujący, co wynika z wcześniej podpisanego porozumienia. Zatem została pod
głosowanie podana tylko jedna propozycja przedsiębiorstwa Urbis tj. 30 % podwyżka.
Jedynym, który głosował za tą podwyżka był prezydent Gniezna, który jest właścicielem
spółki. Pozostali uczestnicy spotkania oburzeni wyszli z sali. Zatem nie wiadomo jak dalej
będzie, czy ta opłata zostanie tak wysoko podniesiona.
Zmieniło się rozporządzenie odnośnie segregacji odpadów i został wprowadzony obowiązek
odbierania zielonych odpadów i bio od źródła, czyli z posesji. W rozporządzeniu mowa jest
o czasookresach, w jakich muszą te odpady zostać odebrane. Do tej pory jest możliwość
składowania takich odpadów we wskazanym miejscu. Zatem przy najbliższym ogłaszaniu
konkursu na odbiór odpadów trzeba będzie to uwzględnić i zaplanować dodatkowe kursy
samochodów odbierających te odpady. Ten rodzaj odpadów może być składowany
w brązowych pojemnikach albo w specjalnych workach, które są biodegradowalne.
Dodatkowe kursy spowodują wyższe koszty, a tego rodzaju odpadów w gminie Pyzdry nie
będzie zbyt dużo.
Gmina wystąpiła do Poczty Polskiej o rozważenie możliwości przekazania części placu przy
budynku poczty w Pyzdrach (pasa zieleni, który przylega do banku) gminie. Gmina teren ten
przeznaczyłaby na parking, który służyłby klientom poczty i banku. Poczta proponuje
sprzedaż w drodze przetargu albo dzierżawę. Długoletnia dzierżawa za przysłowiową
złotówkę byłaby do zaakceptowania. Wykonanie tam parkingu poprawiłoby estetykę tego
miejsca i zaspokoiło potrzeby parkingowe dla klientów. Wokół budynku Poczty jest dużo
zieleni, ale teren ten jest rzadko porządkowany.
Poinformował, że właściciele wiatraka holenderskiego położonego w Pyzdrach są
zainteresowani sprzedażą tego obiektu. W środku wiatrak jest w dobrym stanie.
W Wielkopolsce takich wiatraków jest tylko 5. Może uda się go kupić.
Krzysztof Paszak, radny poruszył temat rozpoczęcia budowy chodnika przy ul.
Niepodległości w Pyzdrach przed Dniem Wszystkich Świętych. Rozkopany teren stanowił
zagrożenie dla przejeżdżających samochodów.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że z uzyskanych informacji wynikało, że
wykonawca zgodnie z umową rozpoczął prace i teren budowy został prawidłowo oznaczony.
Koszt wykonania chodnika wynosi 560 tyś zł.
Henryk Pyrzyk, radny zaproponował, aby w przyszłości od strony cmentarzu też usunąć
drzewa i wykonać parking.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że zarządca drogi nie wykona w tym miejscu
parkingu, bo jest za blisko skrzyżowania i stwarzałby zagrożenie.
Dodał, że w roku 2018 ważne jest, aby została zakończona budowa chodnika na odcinku
Rataje – Pietrzyków.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła pisma, jakie do biura Rady
wpłynęły w okresie międzysesyjnym:
 Związku Nauczycielstwa Polskiego o zabezpieczenie środków finansowych w
budżecie gminy na 2018 r. na 10% podwyżki wynagrodzeń pracowników
administracji, obsługi szkół, oddziałów i punktów przedszkolnych,
 podziękowanie Burmistrza Mer za przyjęcie delegacji francuskiej w Pyzdrach,
 pismo mieszkanki Pyzdr o utworzenie parku – wybiegu dla psów,
 informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 Urząd Skarbowy we Wrześni dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych,
 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego organizuje konferencję nt. Energia
odnawialna w Wielkopolsce.

W trakcie dyskusji poruszono tematy:
- zamknięcia piekarni w Pyzdrach,
- porządkowania grobów na cmentarzu parafialnym w Pyzdrach.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w 2018 r. przypada 100 rocznica
odzyskania niepodległości i mija 155 lat od bitwy pod Pyzdrami w ramach powstania
styczniowego. Niech te rocznice będą okazją do uczczenia w/w wydarzeń i podjęcia działań
zmierzających do odnowy pomnika Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Pyzdrach.
Pomnik został ustawiony w 1905 r. pod posterunkiem Rosjan, który znajdował się przy
cmentarzu. Pomnik ufundowała i postawiła w nocy młodzież gimnazjalną. W mogile zostali
pochowani ci co zginęli bezpośrednio w walce, albo od ran odniesionych w walce.
Tablica, która znajduje się na pomniku pochodzi z 1928r., została ufundowała na 10 rocznicę
odzyskania niepodległości.
Jest propozycja, aby pieniądze uzyskane ze sprzedaży kalendarza, który będzie poświęcony
odzyskaniu podległości przeznaczyć na odnowę pomnika. Mieszkańcy Pyzdr zadeklarowali
przeznaczenie środków z budżetu jakim dysponuje Zarząd Miasta – Osiedla. Będzie też
zarejestrowany Społeczny Komitet i utworzone konto bankowe, na które będzie można
dokonywać wpłat na renowację mogiły Powstańców Styczniowych.
Barbara Sulkowska, radna zaproponowała, aby przy okazji obchodów styczniowych, przy
apelach pamiętać też o powstańcach, którzy przeżyli Powstanie i symbolicznie zapalić na ich
grobach znicz.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Komisji Przewodniczący podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 15 50 zamknął XXVIII posiedzenie Komisji.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak

