Protokół Nr 6/19
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw
Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
i Komisji Budżetowo – Finansowej,
które odbyło się 24 czerwca 2019 roku
w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach
Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 9 00 przewodniczący Komisji p. Andrzej Łyskawa
stwierdzając, że na 9 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 8, co stanowi quorum,
przy którym Komisja może obradować.
Członek Komisji Budżetowo – Finansowej radny Mieczysław Podlewski usprawiedliwił
swoją nieobecność na posiedzeniu.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum
zaufania.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją
przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr
466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i
przydomowymi”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn.: „Pyzdry,
zespół poklasztorny pofranciszkański. Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru
z remontem pomieszczeń piwnicznych”.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/17 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27.09.2017 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego
rachunku dochodów.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji
z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż
określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pyzdry oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
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13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości
gruntowej nr 346 położonej w Pyzdrach.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości
gruntowej nr 347 położonej w Pyzdrach.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości
gruntowej nr 2052/1 położonej w m. Tarnowa.
16.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wspólnego udzielenia
zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
17. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
poinformowała, że wprowadzony do art. 5d ustawy – Prawo energetyczne nowy ust. 2 nałożył
na rady gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
Dodatek przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek
odbiorcy energii elektrycznej.
Przyznaje się go osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy i ma podpisaną umowę
na dostarczanie energii.
Wysokość dodatku: dla osoby samotnej – 11,22 zł / miesiąc, dla rodziny 2-4 osobowej –
15,58 zł/ miesiąc, dla rodziny powyżej 5 osób - 18,70 zł/miesiąc
Z dodatku energetycznego w 2018 r. korzystała jedna rodzina.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego („za” – 8, nieobecny -1) .
Ad. 2.
Przemysław Dębski, burmistrz
Zgodnie z nowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym kwestie
absolutorium, jest poprzedzone przedstawieniem raportu o stanie gminy i miasta Pyzdry.
Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności
realizację programów, strategii, uchwał rady gminy.
Raport radni otrzymali pod koniec maja i mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że po analizie raportu wynika, że liczba mieszkańców
gminy maleje.
Przemysław Dębski, burmistrz potwierdził, że w gminie od lat jest widoczna tendencja
malejąca, natomiast w Pyzdrach wzrostowa. Dlatego warto wyciągnąć z tego wniosek
i wspierać działania związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego szczególnie
w Pyzdrach. Aby przybywało mieszkańców, to musi przybywać tanich mieszkań, działek
budowlanych.
Dla porównania we Wrześni na przestrzeni 10 lat przybyło tylko 200 osób.
Migracja była, jest i będzie, ale trzeba dbać, aby w miejsce tych, który wyjeżdżają z Polski
pojawiali się nowi mieszkańcy. Ale do tego trzeba ich zachęcić np. poprzez rozwój
budownictwa mieszkaniowego. Jeżeli w powiecie bezrobocie jest na poziomie 2-3 %, to
praca nie jest problemem, bo można do nie dojechać.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że w gminie jest sporo jeszcze osób bezrobotnych.
Przemysław Dębski, burmistrz potwierdził, że są to luzie, którzy do pracy się nie nadają.
Przypomniał, że zostało poprzez opiekę społeczną wystosowanych 38 pism do osób, by
zgłosiły się do pracy do GTC w Pyzdrach. Na spotkanie przyszło 10 osób, a prace podjęła
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jedna i po tygodniu rezygnowała. Idą pewne transfery socjalne, które nie zachęcają do
podjęcia pracy.
W roku 2018 gmina uzyskała dobre wskaźniki. Na inwestycje wydano ponad 6 mln zł, dzięki
dofinansowaniu zewnętrznemu min. na targowisko, drogi.
Możliwe, że na następnej sesji będzie przedstawiona uchwała w sprawie zatwierdzenia planu
i sprzedaży działki po starych przedszkolu. Jest zainteresowany deweloper, który chce
pobudować szeregowce.
Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że wszystko idzie w dobrym kierunku, tak jak
powinno być.
Przemysław Dębski, burmistrz potwierdził, że w gminie są rzeczy, na które jest bezpośredni
wpływ, i na które są ograniczenia. Trzeba się mierzyć z jednymi i z drugimi.
Raport przedstawia stan z jednego roku. Są powody do zadowolenia.
Zdzisław Przybyla, radny stwierdził, że coraz więcej przyjeżdża obcokrajowców do Polski,
dużo pracuje ludzi z Ukrainy.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr
wotum zaufania („za” – 8, nieobecny -1) .
Ad. 3.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w skład sprawozdania finansowego wchodzi
bilans budżetu gminy i miasta, bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu
budżetowego, rachunek zysków i start oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.
Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniach wynikają ze zrealizowanych dochodów
i wydatków. Księgowane są na poszczególnych kontach ksiąg rachunkowych.
Bilans z wykonania budżetu
Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na koniec roku
wynosił 882.854,15 zł.
Należności i rozliczenia na koniec roku wynosiły 106.672,50 zł. Są to należności, które
wpłynęły w 2019 roku a dotyczyły roku 2018.
Po stronie pasywów wykazana jest kwota 2.627.570,89 zł, z tego 2.623.503,86 zł, to
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, a zobowiązana wobec budżetów - vat, który
trzeba przekazać do Urzędu Skarbowego – 4. 067 zł.
Skumulowany wynik budżetu to 397.988,09 zł.
Rozliczenia między okresowe – 499.146 zł (subwencje oświatowa, która wpłynęła w 2018
roku a dotyczy miesiąca stycznia 2019 roku).
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
Łączny bilans jednostki jest sumą bilansów jednostek organizacyjnych objętych
sprawozdaniem łącznym.
Aktywa trwałe na koniec 2018 roku - 42.499.421,86 zł.
Majątek – 42.414.713,81 zł
Środki trwałe– 42.326.324,14 zł
Środki trwałe w budowie – 88.489,67 zł
Długoterminowe aktywa finansowe - 81.000,00 zł. Są to udziały w spółce Oświetlenie
Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Zobowiązania krótkoterminowe – 1.058.187,95 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 183.151, 56 zł , wobec budżetu 27.565 zł.
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Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń oraz świadczeń 158.165,73 zł.
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 509.035,18 zł (naliczona „13”)..
Pozostałe zobowiązania – 35.000 zł.
Rachunek zysków i strat jest syntetycznym zestawieniem operacji finansowych. Zestawienie
zmian w funduszu jednostki obrazuje poniesione koszty przez jednostkę i osiągnięte
przychody.
Zestawienie funduszu jednostki
Dochody zostały wykonane w kwocie 31.388.464,10 zł, a wydatki w kwocie 33.924.102,12
zł
Deficyt wyniósł 2.535.637,02 zł
Zaległości z tytułu podatków – 47.488zł (37.561 zł z tytułu podatku od nieruchomości od
osób fizycznych).
Wydatki inwestycyjne - 6.067. 294,06 zł.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i
miasta za 2018 rok jest pozytywna. Radni zapoznali się z jej treścią.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 rok („za” – 8, nieobecny -1) .
Ad. 4.
Przemysław Dębski, burmistrz – w celu wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na
zakup energii elektrycznej postanawia się podjąć współdziałanie z Powiatem Wrzesińskim
oraz gminami z terenu Powiatu Wrzesińskiego, tj.: Gminą Kołaczkowo, Gminą Miłosław,
Gminą Nekla, Gminą Września zmierzające do realizacji w/w zadania.
Współdziałanie ma na celu uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej poprzez
zwiększenie wolumenu zakupu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu
Powiatu Wrzesińskiego i będzie dotyczyło okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Nie dotyczy poboru energii do oświetlenia ulicznego. Tą zapewnia Spółka Oświetleniowa.
W gminie Pyzdry prowadzone są działania zmierzające do wyeliminowania starych,
rtęciowych lamp oświetlenia ulicznego
Komisje pozytywnie zaopiniowały projektu uchwały w sprawie w sprawie wspólnego
udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej („za” – 8, nieobecny -1) .
Ad. 5.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr („za” – 8, nieobecny -1) .
Ad. 6.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że gminie udało się pozyskać preferencyjny
kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji Rataje.
Według kosztorysu inwestorskiego koszt inwestycji – ok. 4,3 mln zł. Wysokość pożyczki 3,5
mln zł bez vat-u. Według promesy pożyczka jest na bardzo niskim oprocentowaniu – 0,2%
i umarzalna w 25%. Aby uzyskać umorzenie, trzeba najpierw spłacić 75% kwoty pożyczki.
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Pożyczka rozłożona w spłacie maksymalnie na 15 lat . Spłata roczna ok. 230 tyś zł. Gdyby
wszystko się udało tak jak się zakłada, to czas spłaty pożyczki byłby 10 lat.
Ostatecznie przetarg określi wartość inwestycji.
Będzie istniała możliwość odzyskania vat, bo po zakończeniu inwestycji gmina za odbiór
ścieków będzie naliczała opłatę, ale w mniejszym procencie bo ok. 60%.
W związku z otrzymaniem w/w pożyczki jest planowane w przyszłym roku przyspieszenie
spłaty dotychczasowych zobowiązań, które wynoszą ok. 2,6 mln zł, z czego 1 mln zł to
wyprzedzające finansowanie budowy targowiska, które zostanie spłacone z chwilą
przekazania dofinansowania na targowisko.
Pozostałą kwotę zobowiązania należy spłacić jak najszybciej, by gmina miała do spłaty tylko
pożyczkę na kanalizację.
Spłata zobowiązań nastąpiłaby głównie poprzez sprzedaż gruntów położonych w Pyzdrach
skręcając na Rudę Komorską, które obecnie są dzierżawione.
W przyszłym roku chcielibyśmy wystawić na sprzedaż ok. 40 ha.
Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że w związku z zaciągnięciem pożyczki na okres
15 lat, wieloletnia prognoza finansowa jest prognozowana do 2035 roku.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska przydzielając pożyczkę narzuca, by inwestycja (budowa kanalizacji) była
dwuletnia.
Dlatego w tym roku zostanie wykonana część inwestycji tj. przejście po gruntach rolnych na
odcinku między Dłuskiem a Ratajami, by dojść do zwartej zabudowy.
Inwestycja zostanie podzielona na etapy i możliwe, że będzie wykonywana bez przetargu.
Pozostała część zadania w 2020 r.
Inwestycja jest droga, ponieważ dużo jest robót odtworzeniowych. Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich pozwala na wejścia w pas drogowy, pod warunkiem odtworzenia nawierzchni
drogi na całej szerokości, a przynajmniej na jednym pasie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027 („za” – 8, nieobecny -1) .
Ad. 7.
Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że wydatki na kanalizację wyniosłyby 352.814,43
zł, z czego 286.841,00 zł będzie to pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 65.973,43 zł pochodziłyby ze zmniejszenia środków na
modernizację stacji uzdatniania wody położonej w Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej.
Zaplanowaną w budżecie nadwyżkę w kwocie 241.248,52 zł zastępuje się deficytem w
kwocie 45.592,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych
pożyczek
i kredytów.
Kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 992.316,42 zł zastępuję się kwotą
1.279.157,42 zł.
Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 992.316,42 zł
zastępuje się kwotą 1.279.157,42 zł, w tym na pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku
krajowym w kwocie 492.316,42 zł zastępuje się kwotą 779.157,42 zł.
Kwotę upoważnienia Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań na rynku krajowym
w wysokości 492.316,42 zł zastępuje się kwotą 779.157,42 zł.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że kończona jest dokumentacja na modernizację stacji
uzdatniania wody w Pyzdrach. Są trudności z uzyskaniem pozwolenia na odwiert drugiej

5

studni. Po wykopaniu studni trzeba ją oprzyrządować, aby dwie pompy funkcjonowały
naprzemiennie. Będzie też ustawiony duży zbiornik, który będzie się napełniał w nocy, gdy
jest małe zapotrzebowanie na wodę.
Została wykonana tzw. złączka na ul. Wrzesińskiej – połączenie sieci w Pyzdrach z siecią
zasianą przez hydrofornię w Pietrzykowie.
Przy ul. Wrocławskiej jest duże przewężenie sieci i nie można uzyskać wymaganego ciśnienia
wody. Dlatego planowana jest budowa nowej sieci wodociągowej, która ominie to
przewężenie.
Jeśli chcemy, aby rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe w Pyzdrach, to trzeba zadbać
o to, by z dostarczaniem wody do mieszkańców nie było problemu.
Po modernizacji stacji w Pyzdrach będzie można pomyśleć o stacji wodociągowej we
Wrąbczynku.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za” – 8,
nieobecny -1) .
Ad. 8.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że został przygotowany projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 3.427.446,00 zł w związku z realizacją
przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466
na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi”.
Pożyczka zostanie zaciągnięta w następujących transzach: 286.841 zł w 2019 r.,3.140.605 zł
w 2020 r. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2035.
Nakłady inwestycyjne w latach 2019-2020 kształtują się na poziomie 4.279.058,58 zł. Zarząd
WFOŚ i GW w Poznaniu udzielił gminie pomocy finansowej w formie pożyczki z
planowanym umorzeniem do 25%.
Poprosiła o zmianę zapisu w paragrafie 2 projektu uchwały, że zobowiązania z tytułu
pożyczki zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk – Rataje („za” – 8, nieobecny -1) .
Ad. 9.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w
wysokości 30.000 zł Parafii Rzymsko – Katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w
Pyzdrach na zadanie pn.: „Pyzdry, zespół poklasztorny pofranciszkański, (XIV wiek).
Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem pomieszczeń piwnicznych” („za”
– 7, „wstrzymał się” -1, nieobecny -1) .
Budynek kościoła pofranciszkańskiego jest wpisany do rejestru zabytków.
Dotacja będzie przeznaczona na odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem
powierzchni piwnicznych budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św.
Jana Chrzciciela w Pyzdrach.
Ad. 10.
Rachunek dochodów, o którym jest mowa w Uchwale nr XXIV/219/17 z dnia 27 września
2017 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów został utworzony do
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obsługi zadania polegającego na prowadzeniu stołówki oraz
na zarządzaniu
nieruchomościami
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pyzdrach.
W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach konieczna jest
likwidacja wyodrębnionego rachunku dochodów dla tej jednostki i od 1 września 2019 r.
utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pyzdrach.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XXIV/219/17 z dnia 27 września 2017r. („za” – 8, nieobecny -1).
Ad. 11.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że gmina Pyzdry przekazuje niższą dotację
(642 zł/dziecko) niż na początku działalności przedszkola (675 zł/ dziecko).
Obecnie przepisy precyzują, że jak gmina nie ma na swoim terenie gminnego przedszkola, to
musi występować dwa razy w roku do sąsiednich gmin o parametrach zbliżonych o
informację dotyczącą ponoszonych kosztach w przeliczeniu na jedno dziecko. Gmina Pyzdry
występuje do gminy Zagorów i Żerków. Na tej podstawie naliczana jest dotacja do
przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Pyzdrach.
Dodał, że przedszkole prowadzi także klub dziecięcy.
Radni zapoznali się z wnioskiem właścicieli przedszkola w Pyzdrach o podwyższenie dotacji.
Stanisław Janiak, radny zaproponował dotacje w wysokości 700 zł/ dziecko, czyli
dotychczasową zwiększyć o kwotę 57,24 zł.
Komisje zaproponowały udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznego
przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości wyższej niż określona w art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych tj. o 57,24
zł (za - 8, nieobecny -1).
Z sali narad wyszedł radny Krzysztof Paszak
Ad. 12.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku z likwidacją gimnazjum
opracowany został plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Pyzdry, oraz określone granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pyzdry, od dnia 1 września 2019 r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach - Benewicze, Białobrzeg,
Białobrzeg Ratajski, Dłusk, Glinianki, Królewiny, Ksawerów, Pietrzyków, Pietrzyków
Kolonia, Pyzdry, Rataje, Tarnowa, Trzcianki, Walga, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie
Holendry, Zapowiednia, Żdżary
Szkoła Filialna we Wrąbczynkowskich Holendrach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Pyzdrach (obejmująca klasy I-III) - Białobrzeg, Białobrzeg Ratajski, Glinianki,
Królewiny, Trzcianki, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry, Zapowiednia, Żdżary
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie - Ciemierów, Lisewo, Łupice, Modlica, Olsz,
Ruda Komorska, Zamość
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Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach - Baraniec, Ciemierów - Kolonia,
Dolne Grądy, Górne Grądy, Kamień, Kolonia Janowska, Kolonia Lisewo, Kruszyny, Lisiaki,
Tłoczyzna, Zimochowiec
Najlepszą sytuację w gminie pod względem liczby uczniów w swoim obwodzie ma szkoła
w Pyzdrach. Szkoła w Lisewie też ma bezpieczną sytuację. Natomiast szkoła w Górnych
Grądach w ramach swojego obwodu szkolnego ma mało dzieci, dlatego dyrektor szkoły
prowadził i nadal prowadzi starania o pozyskanie uczniów z innego obwodu szkolnego, z
innej gminy ( 30 z gminy Zagórów). W tej szkole większość uczniów jest spoza obwodu
szkoły. Należy przypomnieć, że z gminy Pyzdry (obwodu szkolnego Wrąbczynkowskie
Holendry) do szkoły w Zagórowie uczęszcza ok. 40 uczniów.
W związku z likwidacją gimnazjum zmienia się dowozu szkolne. Do tej pory autobusy
szkolne po dowozach przyjeżdżały do Pyzdr. Od nowego roku szkolnego autobus szkolny
musiałby kursować tylko wokół jednej szkoły. Przy takim rozwiązaniu dowozy w szkole w
Górnych Grądach będą trudne, bo uczniowie pochodzą z różnych obwodów szkolnych, nie
tylko z gminy Zagórów. Dlatego należałoby poważnie podejść do tematu przejęcia szkoły
jako
społecznej
i wtedy kwestia dowozów będzie rozwiązywana przez szkołę, a nie gminę. Stowarzyszenie
jest już tam utworzone.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyzdry, a także granice
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyzdry, od dnia
1 września 2019 roku (za – 7, nie głosował -1, nieobecny -1).
Ad. 13.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w gminie Pyzdry funkcjonuje w Pyzdrach
przedszkole, a przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje punkt czy oddział przedszkolny.
Z dniem 1 września 2019 r. ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Gminę Pyzdry:
1) Oddział przedszkolny w filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach
z siedzibą we Wrąbczynkowskich Holendrach,
2) Oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie,
3) Oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach,
4) Punkt przedszkolny w filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach z
siedzibą
we Wrąbczynkowskich Holendrach,
5) Punkt przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie,
6) Punkt przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach,
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyzdry (za – 7, nie głosował -1, nieobecny -1).
Ad. 14 -15.
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Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że działki nr 346 i 347 położone są w
Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, w strefie aktywizacji gospodarczej, które gmina nie tak
dawno zakupiła.
Stworzono strefę gospodarczą, by przyciągnąć do Pyzdr inwestora. Jest podmiot prowadząca
firmę, który jest zainteresowany wykupem całej strefy tj. prawie 6 ha z myślą o
zlokalizowaniu hurtowni z materiałami budowlanymi.
Zostały wystosowane pisma do wszystkich pozostałych właścicieli gruntów strefy. Teraz
okazuje się, że nie są zainteresowani sprzedażą swoich gruntów. Oprócz gminy tylko jeszcze
jedna osoba chce zbyć swój grunt.
Piotr Pilarski, radny zapytał, czy gmina nie będzie scalała gruntów na tym obszarze?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że obecnie są marne szanse na nabycie
wszystkich gruntów w strefie, skoro zbyć chce tylko jeden właściciel gruntu, a drugi może
dopiero w niedalekiej przyszłości. Pozostali właściciele nie będą sprzedawali gruntu.
Dlatego gmina nie ma co trzymać gruntu, tylko go sprzedać skoro trafił się nabywca chcący
uruchomić działalność gospodarczą w Pyzdrach.
Gmina wystawi grunt do sprzedaży w drodze przetargu, w cenie nie niższej niż 15 zł/m.
Gmina Grodziec mająca grunty w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, których nabyciem była
zainteresowana gmina wystawiła go na sprzedaż w drodze przetargu za 38zł /m. Nikt do
przetargu nie przystąpił.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej
nieruchomości gruntowej nr 346 o pow. 0,2070 ha położonej w Pyzdrach w drodze
przetargu
(za - 8, nieobecny -1).
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej
nieruchomości gruntowej nr 347 o pow. 0,4607 ha położonej w Pyzdrach w drodze
przetargu (za - 8, nieobecny -1).
Ad. 16.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że działka nr 2052/1 o pow. 0,2740 ha
położonej w m. Tarnowa przed oczyszczalnią. Jest to teren rolny.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej
nieruchomości gruntowej nr 2052/1 położonej w m. Tarnowa w drodze przetargu (za - 8,
nieobecny -1).
Ad. 17.
Piotr Pilarski, radny zapytał, czy będą zwiększone środki na dotacje na przydomowe
oczyszczalnie ścieków?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na następnej sesji środki zostaną
zwiększone o 10 tyś zł, by zrealizować złożone wnioski.
Przy obecnej wysokości dotacji – 3.000 zł zainteresowanie wzrosło. W 2018r. zrealizowano 6
wniosków, w 2019 r. wpłynęło już 16 wniosków.
Na terenie zawarciańskim z uwagi na rozproszoną zabudowę, rozległy teren i stosunkowo
mało zabudowań budowy kanalizacji sanitarnej nie będzie, dlatego trzeba pomóc
mieszkańcom udzielając dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Stanisław Janiak, radny zapytał, czy INEA będzie inwestowała (układała światłowód) na
terenie sołectwa Zapowiednia?
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Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w 2019 r. INEA będzie we Wrąbczynku.
Lista osób nieujętych przygotowana przez sołectwo została przekazana firmie INEA.
INEA wykonuje najpierw inwestycje na terenach, na które otrzymała dofinansowanie.
W gminie Pyzdry będzie to wieś Wrąbczynek, Ruda Komorska, Zamość, Kruszyny.
W Pietrzykowie i Ksawerowie prace zostały zakończone.
Orange ma też podpisaną umowę z INEA i mogą po światłowodzie świadczyć usługi.
Został ogłoszony przetarg na udrożnienie Flisy w Pyzdrach.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na dokończenie chodnika na
odcinku Rataje – Pietrzyków.
Gmina Pyzdry znalazła się w programie przyspieszonej gazyfikacji. Do 2022 roku 300 gmin
w całej Polsce ma być zgazyfikowanych. W Wielkopolsce 12 gmin, w tym gmina Pyzdry.
W pierwszej kolejności będzie Ruda Komorska, dalej Tarnowa i Pyzdry.
Będzie ogłoszony przetarg na samochód strażacki dla OSP Pietrzyków.
Rozpoczną się roboty w świetlicy wiejskiej w Lisewie (centralne ogrzewanie i pierwszy etap).
Wykonawcą firma p. Glapiaka.
Trwają przygotowania do przetargu na kanalizację.
Andrzej Łyskawa, radny zaproponował, aby dokonać przeglądu ulic, bo niektóre drzewa
zasłaniają widoczność np. na ul. Niepodległości.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na w/w ulicach drzewa są do wymiany.
Na ul. Farnej będzie wycinka wszystkich drzew i nasadzenia nowych po jednej strony od
kościoła farnego. Po przeciwległej stronie, gdzie chodnik jest szeroki będą zatoki
parkingowe.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że koszty na inwestycjach rosną i należy
grunty sprzedawać.
Niedługo będzie kończone układanie nawierzchni drogi przy ul. Tuwima. Została podjęta
decyzja, że nie będzie ciągniona dalej trylinka ale wylana masa asfaltowa. Zostanie też
rozebrany odcinek drogi do ul. Słowackiego i położony asfalt.
Będą potrzebne dodatkowe środki, tak jak na wiatrak.
W najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg na kanalizację i nawierzchnię drogi przy ul.
Bolesława Pobożnego.
Jest szansa, że gmina otrzyma kolejne transportu destruktu. Będą koszty związane
z transportem i ułożeniem.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 1150 zamknął szóste posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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