Protokół nr 33/18
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 14 czerwca 2018 roku
Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 9 00 przewodniczący Komisji Andrzej Łyskwa
stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, 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 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
Gminy Pyzdry za rok 2017.
3. Sprawozdanie z działalności M-G Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/271/18 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2018r. Powiatowi Wrzesińskiemu.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r.
Województwu Wielkopolskiemu.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza
miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/267/18 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na
okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/272/18 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Pyzdr.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy
Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1021/1 o pow. 0,0269 ha,
położonej w obrębie m. Pyzdry.
16. Sprawy bieżące.
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Ad. 1.
Beata Kruszka, kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach poinformowała,
że nowym zadaniem własnym gminy jest udzielenie schronienia osobom bezdomnym.
Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje rady gmin do ustalenia w drodze uchwały,
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
W przypadku, gdy bezdomny nie ma możliwości finansowych, aby uregulować odpłatność, to
należność pokrywa gmina.
W gminie Pyzdry bezdomnych nie ma. Najbliższy ośrodek mieści się w Zielińcu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 4)
Ad. 2-3.
Beata Kruszka, kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach poinformowała,
że zarówno w Ocenie Zasobów jak i w sprawozdaniu zawarte są informacje dotyczące
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
W oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej przygotowuje się ocenę zasobów
pomocy społecznej.
Zasoby pomocy społecznej w Gminie Pyzdry obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę,
organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na
podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje
ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.
Dodała, że budżet ośrodka z roku na rok się zwiększa, bo są realizowane nowe zadania np.
500+. W 2018r. rozpocznie się realizacja programu „Dobry Start 300 dla ucznia”. Jest to
jednorazowa w roku wypłata kwoty 300 zł na każdego ucznia od klasy pierwszej do 20 roku
życia ucznia jeżeli uczy się w tej samej szkole średniej. Jeżeli najpierw będzie się uczył
w szkole zawodowej a po niej w technikum to zasiłek „Dobry Strat” należeć się będzie tylko
za okres uczenia się w szkole zawodowej. Wnioski elektronicznie można będzie składać od
1 lipca 2018r., a papierowo od 1 sierpnia br.
Dla zobrazowania wydatkowanie środków przez ośrodek pomocy społecznej w roku 2015
wynosiło 4 mln zł, a w 2017 r. 10 mln zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2017 („za” – 4)
Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności M-G Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok
nie wnosząc uwag.
Ad. 4.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w 2017 roku dochody zostały wykonane
w kwocie 30.509.883,02 zł tj. w 99,46 % zakładanego planu.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 30.442.210,70 zł co stanowi 97,58% wydatków
zaplanowanych.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.305.164,39 zł co stanowi 10,86%
zrealizowanych wydatków ogółem.
W 2017 roku przebudowano drogę w Waldze, ulicę Miłosławską i Zwierzyniec, wybudowano
boisko przy szkole w Pietrzykowie oraz wykonano odwodnienie drogi do szkoły, wybudowano
taras widokowy w Ratajach, przebudowano kanalizację deszczową przy ulicy Miłosławskiej
w Pyzdrach oraz dokonano odwodnienia ulicy Ogrodowej, przebudowano skarpę
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nadwarciańską oraz wybudowano plac zabaw i zaadaptowano pomieszczenia garażowe na
obsługę turystyczną przystani wodniackiej Perkoz, przebudowano miejsce rekreacji
i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach przy Pl. Sikorskiego wraz z budową chodnika,
wykonaniem odwodnienia parku i montażem lamp stylowych, dobudowano lampy oświetlenia
ulicznego w ulicy Wrzesińskiej i ul. Tuwima w Pyzdrach, zakupiono piłkochwyty i rozpoczęto
budowę boiska i miejsca rekreacji w Dolnych Grądach.
Przekazano dotację na budowę zewnętrznych sieci gazu ziemnego, budowę wiat garażowych
do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych
w Pyzdrach oraz na budowę chodnika w ulicy Niepodległości przy drodze wojewódzkiej. Na
realizację bieżących zadań publicznych związanych z utrzymaniem czystości oraz zieleni w
gminie, utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej, gospodarką odpadami
komunalnymi, utrzymaniem szkół oraz placówek oświatowych, urzędu miejskiego,
wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności kulturalnej, sportowej
i promocyjnej, bieżące utrzymanie i remonty dróg wydatkowano 27.137.046,31 zł.
W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla parafii na remont stolarki drzwiowej
w kościele farnym oraz dla muzeum na wymianę poszycia dachu i prace adaptacyjne
pomieszczeń na cele kulturalno-edukacyjne w Domu Podcieniowym.
W 2017 roku zaciągnięto pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy dróg w Waldze
i w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w łącznej kwocie 876.506,70 zł oraz spłacono pożyczkę
i kredyty długoterminowe, zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 1.076.908,34 zł oraz
pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Walga
w kwocie 486.093,70 zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. została wypracowana nadwyżka budżetu w kwocie 67.672,32 zł.
Dodała, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Otrzymano opinię pozytywną (została odczytana).
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że w głosowaniu za przyjęciem sprawozdania wstrzyma
się od głosu, bo była planowana budowa kanalizacji sanitarnej w Ratajach. Wiadomo dlaczego
– bo nie udało się pozyskać dofinansowania.
Antonina Balicka, skarbnik wyjaśniła, że gmina nie otrzymała dofinansowania, ale w/w
zadanie inwestycyjne nie było ujęte w budżecie na 2017 r. To nie ma nic wspólnego
z przyjęciem sprawozdania, bo w nim nie ma mowy o kanalizacji, bo nie była zaplanowana, ale
głosować Pan radny może jak chce.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy została sprzedana nieruchomość zabudowana w m.
Wrąbczynkowskie Holendry (gdzie był min. sklep Gminnej Spółdzielni)?
Wioletta Topór - Mench odpowiedziała, że na ostatniej sesji była dopiero podjęta uchwała
o sprzedaży drugiej części budynku. Będzie wykonane oszacowanie wartości, wykazana
informacja o przetargu. Może uda się sprzedaż całą nieruchomość, bo połową budynku nikt nie
był zainteresowany.
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że dopytuje się o fakt zbycia w/w nieruchomości, bo
pozyskane ze sprzedaży pieniądze mają zostać przekazane na remont dachu budynku gminnego
Dłusku.
Wioletta Topór - Mench potwierdziła, że takie ustalenia były.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody własne gminy są niskie min. z tytułu
podatków, z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, bo nie pokrywają kosztów,
czynszów.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 r. („za” – 4)
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Ad. 5.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr („za” – 4)
Ad. 6.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że plan dochodów, wydatków oraz przychodów
i rozchodów został dostosowany do zmian dokonanych w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na
rok 2018.
Zostaną zwiększone wolne środki w kwocie 699.475 zł, z których 400 tyś z przeznaczone są
na budowę chodnika przy ul. Polnej wraz z infrastrukturą i 299.475 zł na przebudowę świetlicy
wiejskiej w Lisewie.
Wioletta Topór – Mench dodała, że został złożony wniosek na świetlicę w Lisewie (min.
ocieplenie budynku, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki) do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 83 tyś zł. Zadanie jest
wycenione na ok. 300 tyś zł.
Gmina do w/w Funduszu składała wniosek na kanalizację w Ratajach i chociaż jest to na terenie
Natura 2000, Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i gmina chce coś zrobić dla
środowiska, to dofinansowania nie otrzymała.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Wojewódzki Fundusz znaczne środki
przekazuje na walkę ze smogiem.
Dodała, że w 2018r. będzie ponownie składany wniosek na kanalizację w Ratajach.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027 („za” – 4)
Ad. 7.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie Gminy i Miasta
Pyzdry na 2018 r.
Dochody budżetu zwiększa się o 32 tyś zł z tytułu opłaty planistycznej.
Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 731.475 zł:
- 400 tyś zł na budowę chodnika przy ul. Polnej,
- 12 tyś zł na wymianę pozostałej części dachu na budynku szkolnym w Lisewie,
- 299.475 zł na dokonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie,
- 20 tyś zł na działalność kulturalna związaną z organizacją imprez okolicznościowych.
Przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dokonuje się:
zmniejszenia
118.500 zł na budowę drogi Zamość - Dolne Grądy, bo gmina otrzymała dofinansowanie
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
479,70 zł – fundusz sołecki,
30 tyś zł - wynagrodzenia w urzędzie,
10 tyś zł - dotacja dla szkoły w Pietrzykowie,
10 tyś zł - zakupy bieżące w Lisewie
4.407,60 zł - mniej dzieci uczęszczających poza gminę,
72.610 zł - dotacja dla przedszkola Bajkowy Świat w Pyzdrach,
10 tyś zł - dotacja dla Gimnazjum w Pietrzykowie,
5 tyś zł - dotacja do szkoły w Pietrzykowie,
30 tyś zł – stypendia szkolne,
2.643,90 zł - fundusz sołecki
Zwiększenia
1.500 zł na meliorację w ramach funduszu sołeckiego,
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500 tyś zł dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na budowę drogi powiatowej przy ul. Szybskiej
w Pyzdrach,
1.913,81 zł na bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego,
130 tyś zł – rezerwa ogólna,
40.517,60 zł – rezerwa na wydatki inwestycyjne,
10 tyś zł na wymianę dachu na budynku szkolnym w Lisewie,
20 tyś zł – wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne, by w zamian za to wymienić lampy
na energooszczędne, Andrzej Łyskawa, radny ponowił propozycję wymiany lamp na ledowe.
13.975,07 zł plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego,
26.042,93 zł modernizacja sali kina w Pyzdrach
Dodała, że po wysłaniu materiałów na posiedzenia Komisji wynikły jeszcze następujące
zmiany:
- dotacja na zwiększenie dochodów i wydatków OSP Lisewo na kwotę 4.000 zł,
- zmiana przeznaczenia dotacji dla przedszkola Bajkowy Świat w Pyzdrach na kwotę 3.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na drogę Zamość – Modlica o 50 tyś zł i przeznaczenie w/w kwoty
na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika Rataje –
Pietrzyków.
Wioletta Topór – Mench poinformowała, że wykonawca chodnika – Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich oczekuje jeszcze na stanowisko instytucji Wody Polskie.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że gmina Pyzdry przeznacza pewne kwoty pieniędzy na
nie swoje inwestycje np. droga ul. Szybska, chodnik Rataje -Pietrzyków, a gminie nikt nie
pomaga.
Wioletta Topór – Mench powiedziała, że dzięki zainteresowaniu finansowym gminy powstają
na terenie gminy nowe inwestycje, które będą służyć przede wszystkim mieszkańcom. Trzeba
zauważyć, że Powiat Wrzesiński też pomaga np. dotacja do drogi dojazdowej do budynku
szkolnego w Pietrzykowie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz
z dodatkowymi zmianami („za”– 4)
Ad. 8.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXX/271/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w 2018r. Powiatowi Wrzesińskiemu w kwocie 130.000 zł na budowę drogi
przy ul. Szybskiej („za” – 4).
Ad. 8a)
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2018r. Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 50.000 zł na dokończenie budowy
chodnika Rataje – Pietrzyków. („za” – 4).
Ad. 9.
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno
– Kanalizacyjnych w Pyzdrach poinformował, że został przygotowany projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla gminy Pyzdry zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Projekt regulaminu
przygotowany przez Zakład jest zatwierdzany przez Radę i dalej przekazany do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu. Projekt regulaminu
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zaopiniowany przez Wody Polskie zostanie ostatecznie zatwierdzony przez Radę Miejską
i opublikowany w dzienniku urzędowym wojewody.
Ponadto poinformował, że opłatę za wodę i ścieki przygotowuje Zakład Komunalny po
zatwierdzeniu ich przez Wody Polskie. Stawki zostały zatwierdzone na trzy lata – do 30
czerwca 2021 r. i pozostają na dotychczasowym poziomie (3,08 zł i 3,62 zł).
Obecnie Zakład płaci opłaty stałe, które wynikają z operatu wodno – prawnego. Ale nie
wiadomo, czy nie zostaną uwolnione tzw. opłaty zmienne, to wtedy opłata uzależniona byłaby
od faktycznego poboru wody i oczyszczenia ścieków, a to miałoby wpływ na wysokość opłaty
za wodę i ścieki.
Stwierdził, że obecnie w Pyzdrach pobór wody jest bardzo duży, co wynika z suszy. Stacja w
Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej, w Pietrzykowie zgodnie z wytycznymi powinna pobierać 300
m3 na dobę i wtedy jakość wody jest dobra, a pobiera ok. 1000 m3 i tu jakoś wody może być
gorsza.
Opłata urzędowa jest stała, gdy pobór mieści się w limitach, natomiast gdy są przekroczenia to
do 300% są podwyższenia opłaty. Co może w przyszłości rzutować na cenę wody. Dlatego
koniecznym jest wybudowanie kolejnej stacji uzdatniania wody na 400 - 500 m 3. To poprawiło
by ciśnienie wody u odbiorców w czasie suszy, oraz zapobiegłoby płacenia przez Zakład
wysoki opłat.
W Lisewie jest dobrze, bo są dwie studnie. We Wrąbczynku na razie jest dobrze, ale
w przyszłości należałoby pomyśleć o drugiej studni.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy w § 11 ust. 3 pkt 1 i 4 nie powinny być określone
konkretne średnice rur?
Robert Balicki, kierownik Zakładu odpowiedział, że zostało to wykropkowane, ponieważ
średnica rur będzie uzależniona od tego gdzie przyłącze będzie wykonywane np. czy do zakładu
pracy, czy budynku jednorodzinnego. W projekcie regulaminu jest zapisane, że Urząd Miejski
ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości
świadczenia usług.
Projekt regulaminu będą opiniowały Wody Polskie, które mogą wnieść uwagi do tego zapisu,
albo nie.
Na dowód, że woda przy ul. Tuwima jest czysta przyniósł na posiedzenie wodę pobraną z jednej
z pobliskich posesji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry
(„za” – 4)
Ad. 10.
Iwona Bąkowska, pracownik Urzędu Miejskiego poinformowała, że w związku ze zmianą
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został przygotowany
projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
i Miasta Pyzdry. Została urealniona ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Pyzdry.
Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia:
a) w miejscu sprzedaży - 12 zezwoleń,
b) poza miejscem sprzedaży – 25 zezwoleń.
2) zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia:
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a) w miejscu sprzedaży - 12 zezwoleń,
b) poza miejscem sprzedaży – 25 zezwoleń.
3) zawierających powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) w miejscu sprzedaży - 12 zezwoleń,
b) poza miejscem sprzedaży – 25 zezwoleń.
Dotychczasowa Uchwała Nr XXVI/215/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada
2013 r. ustala limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 60 punktów poza miejscem sprzedaży i 30 punktów
w miejscu sprzedaży.
W chwili obecnej na terenie Gminy i Miasta Pyzdry figuruje 17 punktów prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (dla
tych punktów wydano 46 zezwoleń) oraz 6 punktów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (wydano 13 zezwoleń).
Andrzej Łyskawa, radny zauważył, że jeszcze się zdarza, że alkohol jest spożywany
w sklepie, a sklep nie ma na to pozwolenia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz
poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
Ad. 11-12.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XXIX/267/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy
i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby
radnych wybieranych w okręgach wyborczych dodając w okręgu nr 7 w rubryce granice
okręgu nowopowstałą ulicę: „ Leszka Czarnego” („za” – 4).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXX/272/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry dodając w obwodzie nr
2 w rubryce granice obwodu nowopowstałą ulicę ,,Leszka Czarnego”(„za” – 4)
Ad. 13.
Wioletta Topór – Mench poinformowała, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w którym zostało
obniżone maksymalne wynagrodzenie burmistrza do 4.700 zł.
W związku z powyższym przygotowany został nowy projekt uchwały w sprawie miesięcznego
wynagrodzenia burmistrza:
1) wynagrodzenie zasadnicze 4.700,- zł (było 5.000 zł)
2) dodatek stażowy (13%) 611,- zł
3) dodatek funkcyjny 1.900,- zł (było 1.500 zł)
4) dodatek specjalny w wysokości 20 % (tj. od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego) w kwocie 1.320,- zł.
Razem wynagrodzenie 8.531 zł.
Poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji wyszła propozycja zwiększenia
dodatku specjalnego do 30% (1.980,- zł) zwracając uwagę na to, że przez cztery lata kadencji
nie było żadnej podwyżki wynagrodzenia, a pracownicy co roku mieli po 5%.
Wynagrodzenie burmistrza razem po uwzględnieniu propozycji Komisji wynosi 9.191 zł.
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Antonina Balicka, skarbnik dodała, że proponując wyższy dodatek specjalny radni zwrócili
uwagę na to, że realizowanych jest wiele inwestycji, gmina pięknieje.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrzowi Pyzdr proponując dodatek specjalny w wysokości 30% („za” – 4).
Ad. 14.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na
rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości nr 1021/1 o pow. 0,0269 ha położonej w Pyzdrach w celu
publicznym tj. wybudowanie ciągu pieszego - od hali w stronę mostu („za” – 4).
W zamian za grunt gmina wykona ogrodzenie.
Ad. 15.
W okresie międzysesyjnym do biura Rady wpłynęły pisma:
 Regionalna Izba Obrachunkowa wydala pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2017 r. ,
 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przesłał wyrok w sprawie skargi
Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Rady Miejskiej w Pyzdrach nr
XXXVI/195/02 z 26.06.2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzenia wody,
 Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 Mieszkaniec Rudy Komorskiej wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego,
Wioletta Topór – Mench poinformowała, że aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego w Rudzie Komorskiej pozwala na budowę budynku osobie posiadającej
ziemię. Nie można tak od razu zmienić w planie możliwość zabudowy jednorodzinnej, bo
wtedy rolnicy mogliby mieć słuszne pretensje, że nie mogą się rozwijać, bo nie mogą
budować budynków gospodarskich. Dlatego do każdego mieszkańca Rudy Komorskiej
zostanie wysłane pismo wyjaśniające problem związany z planem zagospodarowania
i ewentualną jego zmianą.
Marcin Budziszewski, radny zaproponował, aby mini plac zabaw powstał przy Orliku.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział w posiedzeniu i o godz. 11 10 zamknął 33 posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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