
Protokół nr 2/15 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

z dnia 9 lutego 2015 roku 
 

 Posiedzenie Komisji otworzyła o godz. 9 00 przewodnicząca Komisji p. Elżbieta 

Ratajczyk stwierdzając, że na 3 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi 

quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie informacji z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach za 2014 rok.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania    

       pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie    

       gminy Pyzdry.   

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia 

samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 

wielkopolskiego. 

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na 

terenie województwa wielkopolskiego”. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego  

w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.12. 2014r w 

sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r.  

7.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

8.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do 

współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.  

9.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta 

Pyzdry.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji  

z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty  

w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostek samorządu 

terytorialnego.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz 

stawki takiej opłaty.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej. 

14. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.  

15. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.  

16. Sprawy bieżące.  
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Ad. 1. 

Komisja zapoznała się z informacją z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach za 2014 rok. 

 

Ad. 2.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

poinformowała, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach realizuje program 

stypendialny „pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Pyzdry”. Najważniejszym powodem zmiany dotychczasowej uchwały jest zmiana organu 

prowadzącego postępowanie. Ponadto uszczegółowiono zasady przy ustalaniu wysokości 

stypendium (§ 4 ust. 10), formy udzielania stypendium szkolnego (§ 6), wprowadzono 

możliwość składania zaświadczeń /oświadczeń na udokumentowanie poniesionych kosztów 

związanych z procesem edukacyjnym ucznia.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Pyzdry („za”- 3). 

 

Ad. 3 - 4  

Ilona Jagielska – pracownik Muzeum w Pyzdrach  

W 2011r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy powiatem gnieźnieńskim  

a marszałkiem województwa wielkopolskiego i kujawsko – pomorskim w sprawie reaktywacji i 

poszerzenia obszaru szlaku. Wśród gmin znajdujących się na obszarze szlaku znalazła się gmina 

Pyzdry.  

Będzie trzeba podjąć pewne działania związane np. ze zmianą tematu wystawy, wprowadzeniem 

oznakowania.  

Powiat gnieźnieński wystąpił do Burmistrza Pyzdr w sprawie podpisania porozumienia 

dotyczącego wstąpienia gminy Pyzdry na listę obiektów znajdujących się na Szlaku 

Piastowskim.  

W związku z powyższym zostały przygotowane dwa projekty uchwał:  

1) w sprawie przystąpienia do porozumienia samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku 

Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego, 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 1.000,- zł Powiatowi 

Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Koordynacja Szlaku Piastowskiego 

na terenie województwa wielkopolskiego”. 

Na teren województwa wielkopolskiego ustalono koordynatora. Środki przekazywane przez 

gminy będą przeznaczone na działalność koordynatora, utrzymywanie strony internetowej, 

łączność z obiektami znajdującymi się na szlaku, informatory.  

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że zapewne na promocję szlaku znajdą się pieniądze 

ze środków unijnych.  

Przypomniał, że gmina Pyzdry jest częścią szlaku wodnego koordynowanego przez Urząd 

Marszałkowski „Wielkiej Pętli Wielkopolski”. Gmina jest promowana, bo jest o niej mowa  

w folderach turystycznych czy innych wydawnictwach.  

Przynależność Pyzdr do Szlaku Piastowskiego, to kolejna możliwość promocji na szerszą skalę.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że Powiat Gnieźnieński przesłał wzór 

uchwały o przekazaniu środków na działalność szlaku.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia 

samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 

wielkopolskiego („za”- 3 ). 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Koordynacja Szlaku 

Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego” („za”- 3 ). 
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Ad. 5.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie:  

- 50.000,- zł zaplanowane w budżecie gminy jako wydatek na wykonanie dokumentacji na 

kanalizację sanitarną Rataje – Pietrzyków przenieść jako dotację do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej , Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych. Zakład będzie realizował 

inwestycje i będzie mógł odliczyć VAT. 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że kanalizacja sanitarna będzie budowana przy 

drodze Rataje – Pietrzyków, by zmniejszyć koszt inwestycji. W tym przypadku przy otrzymaniu 

środków unijnym inwestycja będzie realna do zrealizowania.  

W późniejszym terminie będzie trzeba się zastanowić jak rozwiązać sprawy dotyczące ścieków 

na pozostałym terenie wsi Pietrzyków, Pietrzyków – Kolonia, Ksawerów, które są daleko 

oddalone od drogi wojewódzkiej. Czy realizować w następnym etapie kanalizację sanitarną, czy 

przydomowe oczyszczalnie?  

Trudniejszym tematem jest teren pozawarciańki. Dla tego terenu należałoby zastanowić się, jakie 

rozwiązanie przyjąć z uwagi na ukształtowanie terenu, sposób zabudowy. Dobrze, gdyby jakiś 

fachowiec w tej sprawie się wypowiedział.  

-  53.610,- zł  środki zapisane w rezerwie ogólnej przeznaczyć na wypłatę odszkodowania za 

grunt pod drogę, przy nowo utworzonych działkach budowlanych w Pyzdrach przy Osiedlu,  

- 2.000,- zł zmniejsza się środki dla organizacji pozarządowych na organizację zadań  

z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a przeznacza na podtrzymywanie 

tradycji narodowej. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 3 ). 

 

Ad. 6.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że projekt uchwały dotyczy sprostowania błędu  

pisarskiego w załączniku nr 2 do Uchwały Nr  II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia  

29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok.  

W załączniku nr 2 "Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w części 

"dotacje podmiotowe" w § 2820 "dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" rozdz. 80101 "szkoły podstawowe" skreśla się 

kwotę 693,00 zł i wpisuje się ją w części "dotacje celowe" tego załącznika. 

Kwota dotacji celowych wynosić będzie 122.193,00 zł a nie jak podano 121.500,00 zł, natomiast 

dotacje podmiotowe wynosić będą 1.055.400,00 zł a nie jak podano 1.056.093,00 zł. W związku 

z powyższym zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 

dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy  

0i Miasta Pyzdry na 2014 r. i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego 

w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.12. 2014r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r. („za”- 3 ). 

 

Ad. 7.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki („za”- 3 ). 

 

Ad. 8.  

Gmina Pyzdry przystąpi do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2015r. 

Gmina udzieli Powiatowi Wrzesińskiemu dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w/w zadania.  
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Mieszkańcy, którzy w br. będą dokonywali wymiany pokrycia dachowego z eternitu na inny 

rodzaj, mogą składać wnioski do starostwa, które za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy 

dokona odbioru eternitu i jego utylizację.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta 

Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego („za”- 3 ). 

 

Ad. 9.  

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w 2015 r. 

pełnić będzie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiarzy w Gnieźnie na warunkach 

zawartych w umowie z Miastem Gniezno. 

Gmina i Miasto Pyzdry zabezpiecza środki pieniężne w kwocie 6.000 zł.  

Gmina najpierw sama próbuje poszukać nowego właściciela dla schwytanego psa bezdomnego 

przetrzymując go w przytulisku zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków. Jeżeli te próby nie 

przyniosą oczekiwanego rezultatu, psa bezdomnego przekazuje się do schroniska.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy  

w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 

Gminy i Miasta Pyzdry („za”- 3 ). 

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w 2014 r. przedszkole otrzymywało dotacje 

w wysokości 650 zł na ucznia, a od 2015 r. w wysokości 575 zł.  

Kwota ta jest ustalana na podstawie danych z sąsiednich gmin.  

Właściciel przedszkola wystąpił o zwiększenie dotacji.  

Przygotowano projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji dla publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne 

o kwotę 1.200,00 zł rocznie na każde dziecko.  

Justyna Sosnowska, radna, prezes Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – 

Turystycznego „Nasza Szkoła” Pietrzyków poinformowała, że niepubliczne przedszkole  

w Pietrzykowie otrzymuje dotację w wysokości 421zł na dziecko. Za każdą godzinę ponad 5 

godzin bezpłatnej podstawy programowej pobierana jest też tylko 1 zł.  

Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole, które spełnia wymogi przedszkola 

publicznego. W związku z tym należałoby rozważyć przekształcenie przedszkola  

w Pietrzykowie na przedszkole publiczne.  

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że powyższy temat można rozpatrzyć na przyszłych 

posiedzeniach Komisji, na które przygotowywane będą uchwały dotyczące oświaty.  

Justyna Sosnowska, radna powiedziała, że niektóre przedszkola też mają niskie dotacje.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że inne są dotacje dla przedszkoli, które 

prowadzą działalność w wynajętych budynkach, a inna wysokość dotacji dla przedszkoli,  

w których budynki zostały dopiero wybudowane. Przed wejściem w życie „ustawy 

złotówkowej” przedszkola mogły więcej żądać od rodziców.  

Antonina Balicka, skarbnik przypomniała, że były podjęte działania mające na celu likwidację 

szkoły w Pietrzykowie, by wprowadzić oszczędności dla budżet gminy. Jeżeli przedszkole w 

Pietrzykowie będzie przekształcone w publiczne, to jest to działanie odwrotne.  

Przemysław Dębski, burmistrz potwierdził, że będzie to więcej kosztowało budżet gminy. 

Niemniej jednak temat trzeba jeszcze przeanalizować.  

Justyna Sosnowska, radna stwierdziła, że dotychczas przedszkole publiczne otrzymywało 

tylko dotację podstawową. Teraz proponuje się zwiększenie kwoty dotacji.  

Nadmieniła, że przedszkole w Pietrzykowie mieści się w budynku gminnym, o które 

Stowarzyszenie dba, remontuje je.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty  

w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostek samorządu 

terytorialnego („za”- 3 ).    
 

Ad. 11. 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku ze zmianą ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został przygotowany projekt uchwały  

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty. 

Dotychczasowe stawki pozostają bez zmian:  

- stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 zł od osoby,  

- stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 16,00 zł od osoby. 

Dodał, że gmina ma podpisaną umowę z firmą Iglespol na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych do końca czerwca 2015r.  

Od przyszłego półrocza gmina będzie w drodze konkursu wybierać firmę do odbioru odpadów, 

bo zagospodarowaniem zajmie się zakład w Lulkowie. Wszystko wskazuje na to, że to 

rozwiązanie będzie droższe dla gminy.  

Dojdzie jeszcze temat dotyczący odpowiedniej segregacji odpadów. Jest propozycja podziału ich 

na mokre i suche. Z tym też by się wiązało posiadanie przez mieszkańców dwóch pojemników.  

Będzie trzeba zastanowić się, czy dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór odpadów z terenu 

wiejskiego jest potrzebny.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że należność z tytułu opłaty za śmieci w 2014 r. 

nie pokrywa kosztów odbioru odpadów, bez uwzględnienia wynagrodzenia pracownika. Różnica 

wynosi 42.092 zł, w tym zadłużenie mieszkańców wynosi 14.014 zł.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz 

stawki takiej opłaty („za”- 3 ). 
 

Ad. 12 

Został przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej numerem 

geodezyjnym 2173 położonej w Pyzdrach. Zaproponowano nazwę „Herberta”.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  

w Pyzdrach proponując nazwę „Herberta” („za”- 3). 

 

Ad. 13.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej („za”- 3 ). 

 

Ad. 14.  

Opracowano plan pracy komisji na 2015 rok  

1. Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych oraz stanowisk komisji w zakresie jej 

kompetencji. 

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał będących przedmiotem 

działalności komisji. 
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3. Zapoznanie się z warunkami nauki dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w 

roku szkolnym 2015/2016 w związku z przyspieszoną realizacją obowiązku szkolnego 

(dla dzieci sześcioletnich). 
4. Przygotowanie placówek oświatowo i sportowych do organizacji wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 
5. Organizacja spotkań z dyrektorami placówek oświatowych, pomocy społecznej, zdrowia, 

muzeum, biblioteki. Analiza budżetów szkół i pozostałych instytucji będących 

przedmiotem działalności komisji. 

 

Ad. 15. 

Dokonano wyboru z-cy przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 

Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w osobie Piotra Pilarskiego 

(„za” – 2, „wstrzymał się” -1).  

 

Ad. 16.  

W okresie międzysesyjnym wpłynęły do biura rady następujące pisma:  

 mieszkańców sprzeciwiających się budowie chlewni w Pietrzykowie - Kolonii,  

 Regionalnej Izby Obrachunkowej informujące o błędach pisarskich w uchwale nr II/9/14 

z 29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie,  

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy 

i Miasta Pyzdry,   

 sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Pyzdry,  

 Starostwa Powiatowego we Wrześni w sprawie odpowiedzi na interpelacje i wnioski  

      radnych,  

 wojewody wielkopolskiego przesłał kopie oświadczeń majątkowych przewodniczącej 

rady i byłego burmistrza. 

  

Justyna Sosnowska, radna zaproponowała, aby dokonać rozeznania na temat otwarcia gabinetu 

ginekologicznego w Pyzdrach.  

 

W sprawach bieżących poruszono następujące tematy: 

a) wydłużenia czasu pracy urzędu,  

b) pozytywnego aspektu biura podawczego,  

c) numeracji posesji w Pietrzykowie i Pietrzykowie - Kolonii,  

d) programu ferii zimowych dla dzieci przygotowanego przez Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Komisji Przewodnicząca podziękował wszystkim 

za udział w posiedzeniu i o godz. 12 30 zamknęła II posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


