Protokół nr 33/18
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetowo –
Finansowej i Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 12 00 przewodnicząca Rady Elżbieta
Kłossowska stwierdzając, że na 14 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 13, co
stanowi quorum, przy którym Komisje mogą obradować. Lista obecności stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wrzesińskiemu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
oznaczonej
numerem geodezyjnym 386/2 położonej we Wrąbczynkowskich
Holendrach.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że plan dochodów, wydatków oraz przychodów
i rozchodów Wieloletniej Prognozy Finansowej został dostosowany do zmian dokonanych
w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2018.
Do budżetu wprowadzono wydatki, na które będą zaciągnięte przychody z tytułu wolnych
środków.
Komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027 („za” – 14, nieobecny -1).

Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że do dochodów wprowadza się:
- 25.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na utwardzenie drogi
gruntowej w Pietrzykowie przy budynku szkolnym,
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- 3.500 zł dotacja od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze
i specjalistyczne,
- 110 zł z tytułu dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny.
Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów zmniejszeniu ulega część oświatowa subwencji
ogólnej o kwotę 42.648,00 zł.
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych:
80.000 zł dotacja na budowę drogi przy ul. Szybskiej,
30.000zł na naprawę mostku w m. Zapowiednia,
25.000 zł na utwardzenie drogi w Pietrzykowie,
11.000 zł na usunięcie słupów przy rozbiórce placu pod targowisko i zatrudnienie kierownika
budowy,
3.500 zł na usługi opiekuńcze,
110 zł – na realizację programu Karty Dużej Rodziny
11.000 zł – na uporządkowanie terenów nadwarciańskich,
16.000 zł – na ułożenie mozaiki na stopniach przy ul. Nadrzecznej,
310.000 zł – na przebudowę remizy w Pyzdrach.
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że w 2017 r. była w budżecie przewidziana
kwota 310.000 zł na przebudowę remizy. Zakładano, że należność będzie zapłacona w dwóch
ratach. Z uwagi na to, że prace wykonywane były wolniej niż zakładano, pieniędzy nie
wypłacono wykonawcy w minionym roku. Pieniądze te zostały przeznaczone na inne zadania
jakie były wykonywane w 2017 r. Za wykonanie remontu remizy pieniądze w całej
wysokości będą wypłacone w 2018r.
W 2018r. będzie budowana droga powiatowa przy ul. Szybskiej do granicy gminy Pyzdry
z gminą Kołaczkowo.
Gmina Nekla, żeby zwiększyć zakres zadań powiatowych na swoim terenie na poziomie
konstrukcji budżetu zadeklarowała, że do każdej inwestycji na swoim terenie dołoży ze
swojego budżetu 30%.
Teraz Zarząd Powiatu chce przenieść tą praktykę na cały powiat.
W związku z tym gmina Pyzdry udzieli dofinansowania. Gmina na własny koszt wykonała
dokumentację, którą protokołem przekazała do Powiatu. Przekaże też dotację w wysokości
80 tyś zł. Budowa tej drogi o dł. 700 m plus mostek kosztorysowo wyceniona jest na 700 tyś
zł. Przed budową drogi przy ul. Szybskiej przepust będzie dostosowany do planowanej liczby
przejeżdżających w przyszłości pojazdów.
Gmina Kołaczkowo też jest już przygotowana na przystąpienie do wykonania dalszego
odcinka tej drogi na swoim terenie. Można by ogłosić razem przetargi na te dwa łączące się
odcinki drogi, by wykonywał je jeden wykonawca.
W m. Zapowiednia w roku 2009 był wykonany pierwszy etap budowy drogi. Na tym odcinku
zapadł się teraz mostek. Został naprawiony - koszt 30 tyś zł.
Obecnie jest wykonywany dalszy odcinek tej drogi.
Schody przy ul. Nadrzecznej będą wykonywane.
Komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
i Miasta Pyzdry na rok 2018 („za” – 14, nieobecny -1).
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Ad. 3.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udziela z budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry pomocy finansowej w roku 2018 w wysokości 80 tyś zł Powiatowi
Wrzesińskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3015 P w m. Pyzdry
ul. Szybska („za” – 14, nieobecny -1).
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że w 2018 r. będzie wykonywana droga
w Pyzdrach przy ul. Szybskiej, a na rok 2019 można by zaplanować budowę chodnika przy
współpracy z Powiatem Wrzesińskim.
Poinformował, że w województwie był konkurs w ramach którego można było ubiegać się
o środki na budowę dróg. Gmina Pyzdry wystąpiła z wnioskiem na drogę do Łupic, na którą
wykonana jest dokumentacja. Wysokość dofinansowania ok. 80%, ale są też sztywne kryteria
do spełnienia.
Ad. 4.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 14, nieobecny -1).
Podział gminy na obwody głosowania pozostał bez zmian.
Na posiedzenie przybył radny Piotr Pilarski.
Ad. 5.
Wioletta Topór – Mech, sekretarz poinformowała, że na sesji w miesiącu lutym droga
prostopadła do drogi przy ul. Bolesława Pobożnego została zaliczona do kategorii dróg
gminnych. Teraz należy nadać jej nazwę. Z uwagi na to, że w pobliżu znajdują się ulice
z nazwiskami Piastów, dlatego jest propozycja kolejnych Piastów np. Kazimierza
Kujawskiego ( ojciec Łokietka), Leszka Czarnego (przyrodni starszy brat Łokietka).
Andrzej Łyskawa, radny zasugerował, aby nadać nazwę osoby zasłużonej z naszego terenu.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest to osiedle piastowskie.
Henryk Pyrzyk, radny powiedział, że ustalając nazwę ulicy należałoby zapytać się o zdanie
mieszkańców.
Wioletta Topór – Mech, sekretarz poinformowała, że nie ma takiego wymogu.
Radni podawali propozycje Korbońskiego, Kazimierza Wielkiego.
Komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w Pyzdrach Leszka Czarnego („za” – 14, wstrzymał się – 1).
Ad. 6.
Komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze
przetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 386/2
o powierzchni 0,0590 ha, położonej we Wrąbczynkowskich Holendrach („za” – 15).
Projekt uchwały dotyczy połowy budynku. Na pierwszą Rada już wcześnie podjęła decyzję o
sprzedaży. Zatem teraz będzie ogłoszony przetarg na cały budynek (może będzie
zainteresowanie). W budynku jest jeden lokator, który w razie sprzedaży budynku może być
przekwaterowany do innego lokalu.
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Ad. 7.
Piotr Pilarski, radny zadał pytanie odnośnie szacowania szkół łowieckich przez gminę.
Kto to będzie wykonywał – wyznaczona osoba, sołtys, bo zmieniło się prawo łowieckie. Czy
będą szkolenia? Czy poszkodowani mają składać wnioski?
Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że szkolenia mają być organizowane. Izby Rolnicze
mają się włączyć.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że wnioski w sprawie szkód wpływają. Będą
załatwiane na zasadzie większej akcji.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, co z gminnym autobusem szkolnym, który nie został
sprzedany?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że były podejmowane próby sprzedaży, ale
nikt się nie zgłosił.
Andrzej Łyskawa, radny zaapelował, aby firma odbierająca plastik już od teraz zostawiała
po dwa worki na plastik.
Stanisław Janiak, radny zauważył, że ilość zostawianych pustych worków ma plastik
uzależniona jest od ilości wystawionych worków z plastikiem do zabrania.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jaka firma będzie odbierała odpady komunalnej od
drugiego półrocza 2018 r.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że został unieważniony pierwszy przetarg na
odbiór odpadów, na który wpłynęła jedna oferta (firma Iglespol). Został ogłoszony drugi
przetarg, na który wpłynęły dwie oferty (firma Iglespol i ZYS), ale ceny były wyższe niż na
pierwszym przetargu.
Została przeprowadzona rozmowa z przedstawicielem Iglespol, dlaczego wzrosła cena
usługi? Odpowiedzią są bioodpady, które w naszej gminie będą odbierane w workach.
Bioodpady do Lulkowa nie mogą trafiać w workach, bo byłyby traktowane jako odpady
zmieszane za wyższą odpłatność. Dlatego firma odbierająca bioodpady będzie miała więcej
roboty i większe koszty.
Ze strony gminy była deklaracja pomocy przy opróżnianiu worków.
Został ogłoszony kolejny przetarg.
Dodał, że firmy odbierające odpady nie są zainteresowane gminą Pyzdry, ponieważ jest
najdalej położoną od zbiorczego miejsca przyjmowania odpadów. Ma terenie wiejskim
w większości brak zwartej zabudowy.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytała, czy mieszkańcy, którzy będą mieć
dodatkowe pojemniki będą mogli bioodpady wystawiać w pojemnikach?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że uchwała Rady określa odbiór bioodpadów
w workach i nie będzie to zmieniane, ale jeśli ktoś będzie miał te odpady w pojemnikach, to
firma je powinna odebrać, ale bioodpady nie mogą być w foliach.
Zostały wprowadzone worki, by nie narażać mieszkańców na dodatkowe koszty.
Gdyby natomiast udało się wprowadzić ogólnoobowiązujące rozwiązanie odrębnego
odbierania popiołu, to wtedy zakup pojemnika przez mieszkańca byłby w pełni uzasadniony.
Piotr Pilarski, radny stwierdził, że bioodpadów na terenach wiejskich będzie bardzo mało.
Ponadto zgłosił, że na terenie sołectwa Dolne Grądy zostały wyrzucone śmieci, których firma
odbierające śmieci nie chce zabrać, bo nie są w pojemnikach.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że firma odbiera odpady po otrzymaniu
zgłoszenia o takim fakcie od upoważnionego pracownika Urzędu.
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że zostały ustawione znaki informujące o Szlaku
Piastowskim.
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Krzysztof Paszak, radny powiedział, że przy przystanku autobusowym w m. Tarnowa został
obniżony asfalt. Pomimo to po opadach deszczu gromadzi się tam woda. Miało zostać
wykonane odprowadzenie wody.
Kazimierz Szablewski, radny zgłosił, że na terenie sołectwa Lisewo zostały wyrzucone
śmieci, które pozbierał. Nie zostały odebrano, bo nie są posegregowane. Może ktoś z prac
interwencyjnych mógłby je posegregować.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że Zakład Gospodarki Komunalnej ma zbyt
wiele prac planowanych, by móc jeszcze zająć się segregacją odpadów. Odpady te mogą
zostać zabrane jedynie jako zmieszane płacąc 350 zł /tonę.
Mieczysław Podlewski, radny poinformował, że pomimo wprowadzenia ograniczenia
nośności dla samochodów ciężarowych na drodze powiatowej w m. Ruda Komorska, nadal
jeżdżą.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że to mogą jedynie rozwiązać patrole
policyjne.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim
za udział w posiedzeniu i o godz. 13 30 zamknęła XXXIII posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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