
Protokół nr 29/2014 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji i Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw 

Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  

z dnia 23 czerwca 2014 roku 

w godzinach 9
00

 – 12 
15 

 

 

 

                  Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i 

Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego otworzyła przewodnicząca Rady Miejskiej p. Elżbieta Kłossowska stwierdzając, 

że na 11 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 8, co stanowi quorum, przy którym 

Komisje mogą obradować.  

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Tematyka posiedzenia : 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego 

z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu 

dziecka w przedszkolach publicznych gminy Pyzdry. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  

z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w m. Wrąbczynek.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w m. Białobrzeg.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto 

Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego. 

11. Zapoznanie z postępem prac przy budowie przedszkola i modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Pyzdrach.  
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Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.  

Gmina otrzymała dotację na budowę placu zabaw w Pyzdrach, Pietrzykowie i Ratajach  

w kwocie 27.632,- zł oraz na wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej  

i Lisewie w kwocie 11.641,61 zł.  

O powyższe kwoty został zwiększony plan dochodów i jednocześnie plan wydatków. 

 

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów zmniejsza się o kwotę 10.817 zł część wyrównawczą 

subwencji ogólnej, czyli plan dochodów. W związku z tym zmniejsza się rezerwy ogólne  

i celowe.  

 

W wyniku analizy realizacji budżetu proponuje się zmiany przeniesień między działami, 

rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 105.726,35 zł.  

Przeniesienia dotyczą: wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne  

w urzędzie gminy na kwotę 402,81 zł, rezerwy inwestycyjnej na kwotę – 24.213,95 zł,  

zmniejszenia środków na budowę kanalizacji burzowej przy ul. Zwierzyniec o kwotę 

91.323,54 zł, budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Pyzdrach  

w kwocie 60.000,- zł, rezerwy inwestycyjnej o kwotę 24.213,95 zł,  budowy placu zabaw  

w Pyzdrach, Ratajach i Pietrzykowie, wymiany okien w świetlicach w Rudzie Komorskiej  

i Lisewie.  

 

Mieczysław Podlewski, radny zapytał ile okien będzie zakupionych do świetlicy w Rudzie 

Komorskiej i za jaką kwotę?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w Rudzie Komorskiej wymienionych 

zostanie 6 okien wraz z uzupełnieniem parapetów, a w Lisewie 8 okien wraz z parapetami, ale  

tylko w świetlicy wiejskiej.  

  

Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 3, nieobecny -1). 

 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 2, nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  

i Miasta Pyzdry („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Ad. 2.  

W związku z uruchomienia nowego publicznego przedszkola, które zapewni miejsca  

w placówce dzieciom z terenu Gminy Pyzdry, konieczne jest wyłączenie z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pyzdrach, istniejącego Przedszkola Samorządowego. 

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach wyłącza się Przedszkole Samorządowe  

w Pyzdrach z dniem 31 sierpnia 2014 r.  

W składzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach od 1 września 2014 r. pozostanie: 

- Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach,  

- Filia Samorządowej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Pyzdrach z siedzibą we  

   Wrąbczynkowskich Holendrach 

- Punkt przedszkolny we Wrąbczynkowskich Holendrach 
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- Publiczne Samorządowe Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego 

  

Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach 

(„za” – 3, nieobecny -1). 

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia 

Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach („za” – 2, 

nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola 

Samorządowego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Ad. 3.  

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, szkoła 

publiczna, przedszkole może być zlikwidowana po otrzymaniu opinii kuratora oświaty,  

z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ 

uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu 

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. następuje likwidacja Przedszkola Samorządowego w Pyzdrach 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach.  

Dzieci zlikwidowanego przedszkola będą uczęszczać do przedszkola publicznego „Bajkowy 

Świat” prowadzonego przez inny organ prowadzący. Do tego przedszkola zgłoszonych jest 

120 dzieci, które będą przebywały w 5 salach.  

 

Marek Kamiński, radny zapytał, czy wszyscy pracownicy obecnie pracujący jeszcze  

w przedszkolu gminnym otrzymają odprawy? 

Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że w związku z likwidacją przedszkola 

gminnego odprawy otrzymają tylko ci pracownicy, którzy nie otrzymają pracy w jednostkach 

gminnych. Na odprawy środki są zaplanowane w budżecie.  

Dodał, że w nowym budynku przedszkola będzie odbywała się także nauka klas pierwszych. 

Zatem w szkole podstawowej w Pyzdrach w roku szkolnym 2014/15 nie będzie zmianowości.  

 

Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Pyzdrach („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji 

Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Pyzdrach („za” – 2, nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola 

Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach („za” 

– 3, nieobecny -1). 

 

Z sali narad o godz. 9 
25

 wyszła radna Ilona Nowicka, która wróciła o godz. 9 
35

.  
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Ad. 4.  

W przedszkolach publicznych Gminy Pyzdry zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

 

Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach publicznych gminy Pyzdry 

 („za” – 2, nieobecnych - 2). 

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia czasu 

bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach publicznych gminy Pyzdry („za” – 2, 

nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia czasu 

bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach publicznych gminy Pyzdry („za” – 3, 

nieobecny -1). 

 

Ad. 5.  

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw wprowadziła na mocy art. 1 pkt 4 lit. g, zmianę treści art.14 ust. 5 ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. zapisem: „Rada Gminy: określa wysokość opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę: publicznym 

przedszkolu”. Jednocześnie art. 1 pkt 4 lit. h nowelizacji dodaje do art. 14 w/w ustawy pkt 5a, 

który mówi, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć ponad 5 

godzin podstawowych dziennie.  

W związku z wprowadzonymi zmianami zasadne jest uchylenie Uchwały Nr V/35/2011 r. 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry, w której wysokość opłaty 

za 1 godzinę zajęć ponad 5 godzin podstawowych dziennie wynosi 1,39 zł.  

 

Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry („za” – 

2, nieobecnych - 2). 

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry („za” – 2, nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gminy Pyzdry  („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Ad. 6.  

Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego(„za” – 2, nieobecnych - 2). 
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Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego(„za” – 2, 

nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego(„za” – 3, 

nieobecny -1). 

 

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, na jakiej podstawie będzie wyliczona dotacja dla 

nowego przedszkola, gdy od września przedszkole gminne nie będzie już istniało? 

Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że wzięto pod uwagę planowane wydatki 

bieżące na rok 2014 przedszkola w sąsiedniej gminie tj. Zagórów.  

 

Na salę narad powróciła radna Ilona Nowicka.  

 

Ad. 7.  

Przedmiotem zbycia jest działka gruntu oznaczona nr geodezyjnym 693/1 o pow. 0,35 ha 

zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym 

stanowiącym własność gminy, położona w m. Wrąbczynek i zastosowanie bonifikaty od ceny 

ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  

Sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym, gdyż będzie zbywana na rzecz osoby, której 

przysługuje pierwszeństwo nabycia.  

 

Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

udzielenia 90% bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

położonego na działce nr 693/1 w m. Wrąbczynek  („za” – 3, nieobecny - 1). 

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 90% 

bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 

693/1 w m. Wrąbczynek („za” – 1,”przeciw” – 1,  nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 90% bonifikaty 

przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 693/1 

w m. Wrąbczynek  („za” –2, „przeciw” -1, nieobecny -1). 

 

Ad. 8  

Przedmiotem zbycia jest działka gruntu oznaczona nr geodezyjnym 40/1 o pow. 0,20 ha 

zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym 

stanowiącym własność gminy, położona w m. Białobrzeg i zastosowanie bonifikaty od ceny 

ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  

Sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym, gdyż będzie zbywana na rzecz osoby, której 

przysługuje pierwszeństwo nabycia.  
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Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

udzielenia 90% bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

położonego na działce nr 40/1 w m. Białobrzeg („za” – 3, nieobecny - 1). 

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 90% 

bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 

40/1 w m. Białobrzeg („za” – 2, nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 90% bonifikaty 

przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 40/1 

w m. Białobrzeg  („za” – 2, „przeciw” -1, nieobecny -1). 

 

Ad. 9.  

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem 1 marca 2011r. 

stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy 

utrzymanie oraz budowa, przebudowa i wykonywanie remontów przystanków 

komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom. 

Natomiast Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

10.04.2012 r. określa sposób nadawania numeracji porządkowej przystanku 

komunikacyjnego. 

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto 

Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich.  
 

Nr 

przystanku 

  Nazwa przystanku Lokalizacja - droga   Miejscowość 

01 dworzec  PKS ul. Dworcowa  nr 3024 Pyzdry 

02 ulica Mostowa droga wojewódzka  nr 442 Pyzdry 

03 przy krzyżu droga  wojewódzka nr 466 Dłusk 

05 na wprost posesji  nr 8 droga wojewódzka nr 466 Rataje 

04 na środku miejscowości  droga  wojewódzka nr 466 Rataje 

06 przed szkołą i remizą OSP droga wojewódzka  nr  466 Pietrzyków 

08 przy drodze do Ksawerowa-Borkowa droga wojewódzka  nr 466 Pietrzyków - Kolonia 

10 na wprost remizy OSP droga powiatowa nr 2904 Tarnowa 

12 przy drodze do Kruszyn droga wojewódzka nr 442 Kruszyny 

07 Tłoczyzna droga wojewódzka nr 442 Tłoczyzna 

09 przy szkole podstawowej droga wojewódzka nr 442  Grądy Górne 

14 przy sklepie spożywczym droga wojewódzka nr 442 Ciemierów - Kolonia 

16 przy  drodze do Ciemierowa droga wojewódzka nr 442 Ciemierów - Kolonia 

11 w środku miejscowości droga powiatowa nr 4180 Ciemierów 

13  obok remizy OSP droga powiatowa nr 4180 Lisewo 

18 przy  posesji nr 5 droga powiatowa nr 4181 Zamość 

15 na wprost figury św. droga powiatowa nr 4181 Ruda Komorska 

17 na wprost  pomnika bitwy pod pyzdrami droga powiatowa nr 2900 Walga 
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19 przy drodze do budynku b.szkoły droga powiatowa nr 2900 Królewiny 

21 przy zjeździe na dr. do Wrąbczynka droga powiatowa nr 2900 Zapowiednia 

20 przy granicy z gm. Zagórów droga powiatowa nr 2900 Żdżary 

23 przy sklepie spożywczym  GS droga powiatowa nr 2901 Wrąbczynkowskie Holendry 

25 przy  posesji 42 droga powiatowa nr 2901 Wrąbczynkowskie Holendry 

22 przy figurze – skrzyżowanie z drogami 

gminnymi 

droga powiatowa nr 2901 Wrąbczynek 

 

Kazimierz Szablewski, radny zgłosił, że w Lisewie znajduje się tylko jeden przystanek i jest 

w złym stanie technicznym. W sąsiednich miejscowościach przystanki są nowe.  

Ilona Nowicka, radna poinformowała, że w Ciemierowie został zakupiony nowy przystanek 

w ramach środków funduszu sołeckiego.  

Przemysław Dębski, sekretarz dodał, że gmina montowała przystanki służące dzieciom i 

młodzieży szkolnej, natomiast pozostałe przystanki sołectwa wykonały w ramach środków 

funduszu sołeckiego np. w Ciemierowie, Ksawerowie.  

Krzysztof Paszak, radny przypomniał, że składał wniosek do Rady Powiatu o wykonanie 15 

m chodnika w Tarnowej prowadzącego do przystanku.  

Kazimierz Szablewski, radny dopytywał się, czy jest odpowiedź ze Starostwa Powiatowego 

we Wrześni odnośnie wycięcia krzewów na poboczach drogi Ruda Komorska – Lisewo – 

Ciemierów.  

Mieczysław Podlewski, radny zgłosił, że ponownie jest potrzeba wycięcia krzewów przy 

wyjeździe z Rudy Komorskiej w stronę Komorza.  

Krzysztof Paszak, radny zauważył, że pobocza drogi powiatowej prowadzące do Tarnowej 

wymagają wykoszenia, szczególnie przy ul. Wrocławskiej, począwszy od zdroju.  

Andrzej Łyskawa, radny zaproponował, aby szczegółowiej określić położenie trzeciego 

przystanku w Ratajach. tj. przystanek 04 – przy posesji 69.  

Mieczysław Podlewski, radny poinformował, że przystanek w Rudzie Komorskiej jest 

zaśmiecony.  

 

Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich wprowadzając zmianę zapisu 

lokalizacji przystanku w Ratajach – przy posesji nr 69 oznaczonego jako 04 („za” – 3, 

nieobecny -1).  

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  

i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich wprowadzając zmianę zapisu 

lokalizacji przystanku w Ratajach – przy posesji nr 69 oznaczonego jako 04 („za” – 2, 

nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry, 

warunków i zasad korzystania z nich wprowadzając zmianę zapisu lokalizacji przystanku  

w Ratajach – przy posesji nr 69 oznaczonego jako 04 („za” – 3, nieobecny -1). 
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Ad. 10.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przesłał projekt uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego z prośbą o 

uzgodnienie i zajęcie stanowiska.  

Do szczególnych celów ochrony na terenie parku należy min.: ochrona i zachowanie wyraźnie 

wykształconego krajobrazu Doliny Konińskiej, zachowanie cennych ekosystemów, populacji 

rzadkich i chronionych gatunków roślin i grzybów, utrzymanie walorów kulturowych.  

Ale na terenie objętym parkiem obowiązuje wiele zakazów.  

W związku z tym proponuje się pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Sejmiku w sprawie 

utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego pod warunkiem rezygnacji z zakazów 

wymienionych w § 4 ust. 1 punkt 1 i 10 oraz dodatkowo jeszcze punkt 7, które mówią  

o realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, używania łodzi 

motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych i budowania 

nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior  

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce 

wodnej lub rybackiej.  

Marek Kruszczak, radny zwrócił uwagę na jeden z zapisów w uzasadnieniu do uchwały 

Sejmiku a dotyczący: „Nie ustanowiono zakazu wylewania gnojowicy, z wyjątkiem 

nawożenia własnych gruntów rolnych”.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz, stwierdził, że teren parku obejmuje kilka gmin. Gdyby 

każda gmina będąca członkiem parku wniosła swoje negatywne uwagi, to łatwiej byłoby 

wpłynąć na zapisy dotyczące zmiany rygorystycznych zakazów dotyczących obszaru parku.  

 

Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

utworzenia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego po uzupełnieniu § 1 projektu 

uchwały Rady o punkt 7 z § 4 projektu chwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 („za” – 3, nieobecny -1).  

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego po uzupełnieniu § 1 projektu uchwały Rady 

o punkt 7 z § 4 projektu chwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego („za” – 2, 

nieobecny -1). 

 

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego 

Parku Krajobrazowego po uzupełnieniu § 1 projektu uchwały Rady o punkt 7 z § 4 projektu 

chwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Ad. 12.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do biura 

Rady:  

 właścicieli mieszkań bloku przy ul. Nowoogrodowej 3A w Pyzdrach o wycenę gruntu 

i zastosowanie 95% bonifikaty przy wykupie,  

 mieszkańców gminy o ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie ustalenia wyższej 

bonifikaty przy przekształceniu działki użytkowania wieczystego w prawo własności 

(p. Tonak - Pyzdry),  
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 właścicieli mieszkań bloku przy ul. Nowoogrodowej 3B w Pyzdrach o wycenę gruntu 

i zastosowanie 95 % bonifikaty przy wykupie, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry,  

 mieszkańców gminy w sprawie udzielenia bonifikaty przy wykupie dzierżawionych 

budynków położonych w m. Białobrzeg (p. Skrzypczak),  

 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wypowiedzenia się na temat 

projektu uchwały Sejmiku dotyczącego utworzenia nadwarciańskiego parku 

Krajobrazowego. 

 

Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że została wyszacowana działka nr 405/21  

o pow. 0,1432 ha położona w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, będąca własnością Gminnej 

Spółdzielni, która stanowi drogę dojazdową. Działka została wyszacowana na kwotę 46.700 

zł, co stanowi 32,61 zł/m
2
 netto.  

Zarząd Gminnej Spółdzielni „SCH” w Pyzdrach po zapoznaniu się z wyceną przedmiotowej 

działki dokonaną na zlecenie Gminy i Miasta Pyzdry odrzucił zaoferowaną cenę  

i zaproponował 70,00 zł/m
2
 netto. 

Pismo Gminnej Spółdzielni zostało odczytane radnym.  

 

Radni propozycji Gminnej Spółdzielni „SCH” nie przyjęli. Cena wskazana przez Zarząd 

Gminnej Spółdzielni „SCH” jest  zbyt wysoka.  

 

Ad. 11.  

Radni zapoznali się z postępem prac przy budowie przedszkola i modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Pyzdrach wyjeżdżając na plac budowy w/w inwestycji.  
 

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 

 
 


