
Protokół nr 22 

z posiedzenia Komisja Budżetowo – Finansowa 

 

Obrady rozpoczęto 26 października 2021 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 12:20 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

1. Stanisław Janiak  

2. Monika Łakoma 

3. Piotr Pilarski 

4. Mieczysław Podlewski  

5. Henryk Pyrzyk  

Lista obecności uczestników zebrania stanowi załącznik do protokołu.  

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2030.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i 

Miasta Pyzdry na rok 2021.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i 

Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2025.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu – Rataje. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu – Pietrzyków – Kolonia. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w  sprawie przyjęcia programu współpracy 

Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  



15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 719/11 położonej w Pyzdrach. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerze geodezyjnym  

1118/9 i 1118/17 położonej w Pyzdrach. 

17. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1.  

Leszek Szymczak, pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodno – 

Kanalizacyjnych poinformował, że zmieniała się ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzania ścieków. W związku z powyższym należało przygotować projekt 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

Zmianie ulegają terminy wydania przez urząd gminy warunków technicznych:  

- 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, 

w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się 

w zabudowie zagrodowej; 

- 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w 

pozostałych przypadkach. 

Warunki techniczne zostają wydane na okres dwóch lat. 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że zmienia się wieloletnią prognozę finansową, 

ponieważ na poprzedniej sesji w budżecie gminy została zmieniona kwota deficytu, a 

prognoza nie, a budżet musi być spójny z wpf. Ponadto w br. wpłynie dofinansowanie na dom 

podcieniowy w kwocie 77.000 zł , a dochody te planowane były w roku 2022. W związku z 

tym należało dokonać przesunięć. Zmieniają się rozchody w roku 2022 z tytułu spłaconych 

pożyczek.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 

2030. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 



Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 3.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że plan dochodów budżetowych zwiększa się o 

kwotę 151.052,50 zł, w tym: 60.035,50 zł dofinansowanie z PFRON na windę, 18.900,00 zł 

subwencja oświatowa, 72.117,00 zł środki unijne na modernizację domu podcieniowego w 

Pyzdarch. 

Zwiększa się również plan wydatków budżetowych o kwotę 78.935,50 zł, w tym:  

60.035,50 zł na budowę windy i 18.900,00 zł na szkoły podstawowe.   

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na 

kwotę 572.696,62 zł.  

 

Przeznaczenie Zmniejszyć  Zwiększyć 

budowa kanalizacji sanitarnej 

Pietrzyków – Pietrzyków - Kolonia  

476.000,00 - 

fundusz sołecki - bieżące utrzymanie 

dróg  

7.848,91  

bieżące utrzymanie dróg gminnych   100.000,00 

wydatki majątkowe w zakresie 

budowy, przebudowy dróg i 

chodników  

- 247.000,00, w tym: 

 45.000  chodnik ul. Matejki,  

132.000 droga ul. Matejki, 

 70.000 chodnik ul. Dworcowa   

budowa windy  - 14.000,00 

dotacja dla OSP Pyzdry  - 6.000,00 

placówki oświatowe  75.053,46  102.153,46  

gospodarka odpadami  - 50.500,00 

fundusz sołecki – utrzymanie zieleni  500,00 - 

fundusz solecki - budowa nowych 

punktów oświetlenia ulicznego  

- 16.979,07 

fundusz sołecki - bieżące wydatki  258,36  

rekultywacja stawu    22.000,00 

fundusz solecki – place zabaw  - 14.064,09 

fundusz sołecki – świetlice  188,90 - 

fundusz sołecki - pozostała działalność  6.846,99 - 

fundusz sołecki – siłownie zewnętrzne  6.000,00 - 

 

Po zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 38.149.962,18, a wydatki 39.954.485,58 zł.  

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej wystąpił o zwiększenie przychodów i kosztów  

o kwotę 160.000 zł do kwoty 2.556.000 zł.  

 



Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zmiany w jednostkach oświatowych 

wynikają przede wszystkim z faktu przybycia do placówek nowych dzieci.  

Do przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdarch uczęszcza łącznie 160 dzieci.  

Dodał, że w przyszłości będzie się trzeba zastanowić nad funkcjonowaniem funduszu 

sołeckiego w gminie Pyzdry, ponieważ wydatkowanie środków przez niektóre sołectwa jest 

mało zasadne, albo przynajmniej zawężać  zakres wydatkowania środków. Łącznie roczny 

fundusz sołecki to kwota ok. 400 tyś zł, za którą można by wykonać jakąś inwestycję.   

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

 

Ad. 4. 

Antonia Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2022 

rok.  

Od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m² powierzchni;  

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i 

zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł  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 

– 3,40 zł od 1 m
2 
powierzchni. 

Od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 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; 

Od budowli – 2 % ich wartości.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  



 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad 5.  

Antonia Balicka, skarbnik poinformowała, że średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego 

ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w  sprawie 

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi  61,48 zł 

za 1 dt. W gminie Pyzdry proponuje się 48,50 zł za 1 dt. Opinia Izb Rolniczych jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 

rolnego. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 6.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że propozycje stawek podatku od środków  

transportowych na rok 2022 są wyższe od obowiązujących w 2021 roku o 1%.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że nie jest podejmowana uchwała w sprawie 

stawki podatku leśnego, ponieważ jest przyjmowana stawka maksymalna, a Rada Miejska 

podejmuje uchwały tylko w przypadku obniżenia ustawowych, maksymalnych stawek 

podatku.   

Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że został przygotowany projekt uchwały w 

sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych tj. obsługi księgowości 

szkół. Do tej pory współpraca polegała na tym, że były podpisane umowy między Urzędem  



a dyrektorami poszczególnych szkół. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa podczas 

kontroli stwierdziła, że jest to nieprawidłowość. Powinna być podjęta uchwała.   

Referat oświaty w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach obsługiwał i nadal będzie obsługiwał 

wszystkie szkoły gminne w zakresie: administracji, finansów, organizacji, płac, 

rachunkowości, sprawozdawczości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony danych osobowych, obsługi prawnej, obsługi ubezpieczeniowej,  

zamówień publicznych. 

 

  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 8.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że został Regionalna Izba Obrachunkowa 

wskazała, że dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach z 2012 r.  w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

została podjęta na podstawie przepisów, które się zmieniły. W związku z powyższym zasadne 

jest podjęcie nowej uchwały, w której dotychczasowe zapisy nie ulegają zmianie, jedynie 

podstawa prawna. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  w 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 9.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że został opracowany projekt strategii rozwoju 

Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2025. Ujęte zostały w niej zadania, o których wcześniej 

była podczas objazdu gminy, które mają realną szansę realizacji w latach 2021 - 2025.  

Dokument ten miał być zatwierdzany na wiosnę, jednak w trakcie przygotowywania projektu 

strategii zmieniała się ustawa o kształtowaniu polityki i rozwoju i zostały postawione nowe 

wymogi w zakresie uchwalania strategii. Został min. nałożony obowiązek sporządzenia 

prognozy środowiskowej jak te wszystkie zadania planowane do wykonania wpłyną na 

środowisko. To wpłynęło na  termin zatwierdzenia strategii. 

Na najbliższej sesji, będzie podsumowanie realizacji dotychczasowej strategii i 

przedstawienie założeń nowej strategii.   

 



Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2025. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 10. 

Dorota Roszak, pracownik Urzędu Miejskiego poinformowała, że w Ratajach droga 

przebiegająca na działkach o nr 517, 179, 225 oraz części działek o nr  404, 351 o długości  

5,353  km po zasięgnięciu  opinii  Zarządu Powiatu Wrzesińskiego zalicza się do kategorii 

drogi gminnej. Droga ta ma już nadany numer, ale w celu uporządkowania rejestru dróg w 

Urzędzie Marszałkowskim konieczne jest podjęcie uchwały.   

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – Rataje. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 11.  

Droga przebiegająca na działkach o nr 230, 223/1, 228/2, 231/5, 231/3, 227/1, 228/1, 229/1, 

234/6, 201/3 położona w Pietrzykowie – Kolonii o długości  1,169  km zaliczana jest do 

kategorii dróg gminnych. Jest to droga niedawno utwardzona, pod którą część gruntu została  

wykupiona. W związku z czym konieczne było podjęcie uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie zaliczenia dróg i ustalenia ich przebiegu – Pietrzyków – Kolonia. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 12.  

Co roku Rada Miejska jest zobowiązana do zatwierdzenia programu współpracy Gminy  

i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi. Wcześniej odbywa się spotkanie  

z organizacjami pozarządowymi, podczas którego organizacje przedstawiają swoje 

oczekiwania. Na realizację zadań publicznych Gmina i Miasto Pyzdry planuje przeznaczyć w 

2022 r.  kwotę 95.000,00 zł. 



Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 13.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na 2022 rok został przygotowany Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawierający ramowy plan 

pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz plan podziału środków 

finansowych na działalność związaną z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Dodał, że z powodu pandemii, niewykorzystane środki będące w dyspozycji Komisji zostaną 

przeznaczone na zakup płyt betonowych, które zostaną ułożone na odcinku od chatki 

ornitologa w Białobrzegu do miejsca, gdzie się kończy wał przeciwpowodziowy, gdzie jest 

wyznaczony szlak rowerowy. Utwardzenie terenu jest wskazane, bo teren jest bardzo 

piaszczysty.    

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 14.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na 2022 rok został przygotowany  Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii zawierający ramowy plan pracy Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz plan podziału środków finansowych na 

działalność związaną z realizacją Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  



 

 

Ad. 15.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że został przygotowany projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej  

numerem geodezyjnym 719/11 o pow. 0,1267 ha położonej w Pyzdarch przy ul. Dworcowej.  

Sprzedaż w drodze przetargu.  

Dodał, że planowane jest wytyczenie drogi, która umożliwi przejście z osiedla na ul. 

Dworcową. Będzie wykupywany grunt.    

 

Monika Łakoma, radna zgłosiła potrzebę obcięcia gałęzi z kasztanów rosnących przy ul. 

Dworcowej, gdzie zajeżdżają autobusy.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 

719/11 położonej w Pyzdrach. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

Ad. 16.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że został przygotowany projekt uchwały  

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym  

1118/9 o powierzchni 24,8085 ha i 1118/17 o powierzchni 39,2872 ha.  

Teren ten był rozpatrywany pod względem zagospodarowania na inne cele niż rolnicze. 

Jednak nie ma szans na takie przeznaczenie, szczególnie za sprawą terenu chronionego.  

Dlatego jest propozycja wykazania tego gruntu do sprzedaży.   

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały   

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu  

o numerze geodezyjnym  1118/9 i 1118/17.  

  

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 17.  

Mieczysław Podlewski, radny wjeżdżając z drogi powiatowej (od Rudy Komorskiej) a 



wjeżdżając na drogę wojewódzką (kaliska) są wycieki  z jakiegoś pojazdu i są wysokie grudy 

smoły na jezdni, co trzeba by było usunąć.  

Ponadto zgłosił, że wzdłuż drogi powiatowej w kierunku do Rudy Komorskiej są zapadnięte 

pobocza.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że tematy dotyczące dróg powiatowych najlepiej 

zgłaszać radnym powiatowym, a szczególnie członkowi Zarządu.   

 

W okresie międzysesyjnym do biura Rady wpłynęły pisma: 

- protokoły pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej i z zakresu wykonywania zadań 

obronnych, 

- wojewoda wielkopolski uchylił w całości uchwałę  XXIV/205/2021 z 10.09.2021 w sprawie 

statutów sołectw, a częściowo stwierdził nieważności § 3 ust. 1 w zakresie zwrotu „oraz na 

dzień złożenia wniosku nie ma więcej niż 26 lat” uchwały XXIV/206/2021 z 10.09.2021  

w sprawie stypendiów sportowych, 

- Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Koninie wystąpiła  

z pismem o zaplanowanie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji 

i obsługi szkół. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął dwudzieste drugie posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 


