Protokół nr 35/18
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 5 października 2018 roku
Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 9 00 przewodniczący Komisji p. Andrzej Łyskawa
stwierdzając, że na 4 radnych w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi quorum, przy którym
Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu nie uczestniczył radny Marcin Budziszewski, który usprawiedliwił swoją
nieobecność.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pyzdry.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Lisewie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda Komorska.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Pyzdry.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
7. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:
– nadpłaty z Izby Rolniczych 932,47 zł
- za sprzedaży autobusu szkolnego 4.727 zł,
- refundacji funduszu sołeckiego (wydatków bieżących) – 62.684,68 zł
- refundacji funduszu sołeckiego (wydatków inwestycyjnych) – 2.508,05 zł
- zwrot dotacji z roku poprzedniego przez przedszkole Bajkowy Świat – 1.607,40 zł
- wpłacona kara przez wykonawcę sali kina w Pyzdrach za przekroczenie terminu – 11.151 zł,
- za korzystanie z siłowni – 1.100 zł.
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Zwiększeniu ulega plan wydatków:
- rezerwa ogólna – 62.684,68 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.508,05 zł
- wydatki związane z wykonaniem dokumentacji na wiatrak holenderski - 19.517.
Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę
461.084,32 zł.
Wydatki zmniejsza się na:
- dotacja do szkoły w Pietrzykowie – 14.310 zł,
- szkoły podstawowe (wynagrodzenia i pochodne) – 182.000 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10.000 zł,
- dotacja do przedszkola Bajkowy Świat – 100.000,- zł,
- dotacja do Gimnazjum w Pietrzykowie – 5.000 zł
- dotacja do przedszkola Bajkowy Świat na dzieci wymagające specjalnej opieki – 12.900 zł,
- dotacja do Gimnazjum w Pietrzykowie - 1.995,32
- opieka społeczna – 115.879 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego – 5.000 zł
Wydatki zwiększa się na:
- modernizacja drogi w m. Łupice 104.451,23 zł
- remont mieszkań komunalnych – 10.000 zł,
- zakup garażu przy świetlicy w Ciemierowie – 20.000 zł,
- zakup urządzenia rejestrującego obrady sesji - 20.000 zł,
- promocja gminy – 4.464,32 zł
- dotacja dla OSP Wrąbczynek – 3.900 zł
- szkoły podstawowe (remont dachu w Pyzdrach ) – 153.000 zł
- dotacja do przedszkola w Pietrzykowie na dzieci wymagające specjalnej opieki – 220 zł,
- świetlice szkolne – 500 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.500 zł
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego – 20.000 zł ,
- system wentylacji w sali kina – 108.000 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego – 548,77 zł
Zmniejszyć wynagrodzenia bezosobowe w straży a zwiększyć w urzędzie o kwotę 14.000 zł.
Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że od nowej kadencji przebieg sesji
będzie rejestrowany i udostępniany w BIP. Głosowanie radnych będzie się odbywać za
pomocą urządzeń elektronicznych. Do tego można wykorzystać tablety lub tzw. piloty.
Członkowie Komisji wypowiedzieli się za kupnem tabletów, bo są tańsze i jest szersze
zastosowanie.
Rozpoczęto gromadzenie destruktu na drogę Zamość
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie („za” – 3, nieobecny -1)
Ad. 2.
Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że znowelizowana została ustawa
o samorządzie gminnym. Nowe zapisy w ustawie zobowiązują samorządy do przygotowania
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nowych statutów. W związku z powyższym został opracowany nowy projekt Statutu Gminy
i Miasta Pyzdry. Zmiany dotyczą min. okresu kadencji (5 lat), udostępniania nagrań sesji
w BIP, przewodniczący rady jest zwierzchnikiem dla pracownika biura rady, interpelacje
i zapytania będą na piśmie składane do przewodniczącego rady, który przekazywać będzie
burmistrzowi. Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane w BIP.
Burmistrz do 1 maja będzie przedstawiał radzie raport o stanie gminy, który po rozpatrzeniu
przez radnych będzie zatwierdzany na sesji absolutoryjnej.
Propozycje zmian:
- w § 91 ust. 1 „ Komisja rewizyjna składa radzie – w terminie do dnia 30 marca każdego
roku – roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim (było do 30 kwietnia).
- wykreślić ust. 1 w § 71,
- w § 114 powinien być przytoczony § 113 ( jest § 114),
- w § 115 powinien być przytoczony § 113 ( jest § 119).
Dodała, że załącznikiem do statutu będzie herb Pyzdr, który już na początku lat 90 – tych
został zatwierdzony uchwałą rady. Zostanie sprawdzone, czy herb musi być zaopiniowany
przez komisję heraldyczną.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie Statutu
Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 3, nieobecny -1).
Ad. 3.
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że w dotychczas obowiązującym planie dla
części terenu wsi Lisewo na działkach prywatnych została zaplanowana droga gminna.
Według mieszkańców droga ta nie jest potrzebna.
Jest właściciel działki, który chce się wybudować na własnym gruncie, ale zaplanowana
w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lisewo droga mu to uniemożliwia.
W związku z powyższym dokonuje się zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
wykreślając drogę.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Lisewie („za” – 3, nieobecny -1).

Ad. 4.
Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że przygotowany projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Ruda Komorska ma związek z wcześniej rozpatrywanym wniosek mieszkańca wsi Ruda
Komorska.
Przypomniał, że są opracowane plany zagospodarowania przestrzennego dla 10 wiosek,
w których jest zapisane, że obowiązuje zabudowa zagrodowa tj. zabudowa mieszkaniowa, ale
mogą z niej skorzystać tylko rolnicy.
Takie rozwiązanie z jednej strony chroni przed nabyciem ziemi przez mieszkańców miast,
którzy często po wybudowaniu mieszkania narzekają np. na zapachy wiejskie, ale z drugiej
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strony zabrania osobom zamieszkałym na tej wsi, ale nie będącym rolnikiem wybudowanie
budynku mieszkalnego.
Żeby nie zmieniać planu zagospodarowania tylko dla jednego mieszkańca, wysłano do
wszystkich mieszkańców Rudy Komorskiej pismo wyjaśniające problem związany z planem
zagospodarowania i ewentualną jego zmianą. Od mieszkańców wpłynęło 18 wniosków
o zmianę planu.
Z powyższym rozwiązaniem należałoby co roku
poszczególnych wiosek, można rozpocząć od wsi Dłusk.

występować

do

mieszkańców

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda Komorska („za” –
3, nieobecny -1).

Ad. 5.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru
czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry („za” – 3,
nieobecny -1).
Nowa uchwała została przygotowana w związku ze zmiana ustawy. Tygodniowy wymiar
zajęć dla dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
pozostają bez zmian.

Ad. 6.
Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformował, że Rada Miejska jest zobowiązana
przyjąć program współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2019
rok. Dnia 28 września 2018r. odbyły się konsultacje z przedstawicielami organizacji
pozarządowych. Do samego programu uwag nie wniesiono, jedynie do kwoty 60.000 zł, która
jest za mała, ponieważ Warta Pyzdry awansowała do sekcji okręgowej z czym wiązać się
będą wyższe wydatki. Warta Pyzdry złożyła zapotrzebowanie na kwotę 60.000 zł. Żeby inni
też mogli skorzystać jest propozycja zwiększenia tej kwoty do 80.000 zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok przyjmując
kwotę 80.000 zł („za” – 3, nieobecny -1).

Ad. 7.
Przewodnicząca rady, Elżbieta Kłossowska przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do biura
Rady:


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach zwrócił się z prośbą
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o rozważenie wyrażenia zgody na zaplanowanie na rok 2019 podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników obsługi i administracji szkoły w wysokości 10%,


Prezes Sadu Okręgowego w Koninie poinformował o wygaśnięciu mandatu
dotychczasowego ławnika (p. Barbary Wawrzyniak) i dokonania wybrania nowego
ławnika na kadencję 2016 – 2019,



Wojewoda Wielkopolski wszczął postepowanie w sprawie uchwały nr XXXII/290/18
Rady

Miejskiej

w

sprawie

zatwierdzenia

Regulaminu

dostarczania

wody

i odprowadzania ścieków,


Wojewoda Wielkopolski wystosował wyjaśnienie dotyczące terminu złożenia
ostatniego w kadencji oświadczenia majątkowego przez przewodniczącą Rady (na
dwa miesiące przed upływem kadencji), bo zostało złożone przedwcześnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 1010 zamknął 35 posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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