
Protokół nr 14/16 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 

z dnia 13 czerwca 2016 roku 
 

 

 Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego otworzył o godzinie 9
 00 

przewodniczący Andrzej Łyskawa 

stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi quorum, 

przy którym Komisje mogą obradować.  

W posiedzeniu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum z Pietrzykowa z nauczycielami: 

Małgorzatą Plucińską i Sylwią Sobczak.  

W posiedzeniu uczestniczyła także radna Justyna Sosnowska.  

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia :  
 

 

Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2015.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 rok.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Pyzdr. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

terminu i miejsca składania deklaracji.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 2232/3 położonej w m. Pyzdry.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 2232/5 położonej w m. Pyzdry.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 1682/1 położonej w m. Pyzdry.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 152/1 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 134/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 89/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej nr 261/8 położonej w m. Wrąbczynkowskie Holendry.  

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 764, 549, 249, 548, 

546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 położonych w m. Lisewo. 
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15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia 

publicznego na zakup energii elektrycznej. 

16. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pyzdrach poinformowała, że zasoby pomocy społecznej w Gminie Pyzdry obejmują w 

szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny 

korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. 

Przyznane środki finansowe są wystarczające na potrzeby mieszkańców gminy Pyzdry.  

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że coraz mniej osób korzysta ze wsparcia finansowego 

pomocy społecznej.  

Natomiast niepokojącym zjawiskiem jest potrzeba wsparcia rodzin, które nie radzą sobie  

w życiu codziennym poprzez asystenta rodziny. Ośrodek Pomocy wychodząc naprzeciw 

potrzebom przystępuje do realizacji projektu pn. „ nie jesteśmy sami, człowiek dla 

człowieka”. W ramach projektu będzie zatrudniony asystent rodziny, który będzie wspierał 

rodziny w naszej gminie. 

Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że jest bardzo dużo wypłacanych świadczeń dla dzieci 

niepełnosprawnych.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach odpowiedziała, że wypłata tych zasiłków dotyczy dzieci w wieku 0 – 16 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wypłacane są osobom, które nie pracują, nie 

pobierają emerytury, renty.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2015 („za” – 3, nieobecny -1).  

 

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w 2015 roku dochody zostały wykonane  

w kwocie 23.606.967,90 zł tj. w 98,92 % zakładanego planu, a wydatki w kwocie 

22.279.124,49 zł, tj. w 96,78 % zakładanego planu Wypracowana została nadwyżka 

budżetowa w kwocie 1.327.843,41 zł. 

Na dzień 31.12.2015 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 

wysokości 1.071.896,78 zł.  

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 2.162.141,13 zł. Wśród wykonanych 

inwestycji są min.: wodociąg Białobrzeg Ratajski, modernizacja ul. Poznańskiej wraz  

z chodnikiem, budowa drogi przy ul. Wymysłowskiej, przebudowa drogi przy ul. 

Nadrzecznej, Winnica.  

Rok 2015 był kolejnym rokiem, w którym nie zaciągano kredytów na wykonywanie zadań 

publicznych.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jest 

pozytywna.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r.(„za” – 3, nieobecny –1 ). 

 

Ad. 3.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr („za” – 3, nieobecny -1). 
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Ad. 4.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie:  

plan dochodów zwiększa się o: 

- 500 zł wpłata na budowę wodociągu w Białobrzegu,  

- 404 zł zwrot podatku akcyzowego,  

- 7.400 zł odszkodowanie za uszkodzoną lampę na boisku Orlik,  

- 200 zł wpłata na wykonanie muralu,  

- 12.025 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,  

- 200 zł odsetki od nieterminowych wpłat,  

plan dochodów zmniejsza się o 103.964 zł z tytułu subwencji oświatowej,  

plan wydatków zwiększa się o  22.529 zł, ale nie jak jest w projekcie uchwały na zwiększenie 

rezerwy, ale z przeznaczeniem na przystanki z rudy żelaza (budowa nowego w Zapowiedni, 

podwyższenie istniejącego w Dolnych Grądach),  

plan wydatków zmniejsza się:  

- 60.000 zł wynagrodzenia pracowników,  

- 9.090 zł dotacja do przedszkola w Pyzdrach,  

- 12.000 zł projekt unijny z zakresu świadczeń społecznych,  

- 22.874 zł gospodarka odpadami.  

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu proponuje się przeniesienia między działami, 

rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 234.560,06 zł.  

Z uchwały zostanie wykreślony w § 1 pkt 13 dotyczący rezerwy.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że gmina złożyła wniosek na zakup ciężkiego 

samochodu strażackiego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i znalazł się na 11 

miejscu na liście oczekujących na dofinansowanie, a pieniędzy starczyło tylko na realizację 

dwóch wniosków. W budżecie gminy na w/w cel była zaplanowana kwota 180.000 zł.  

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, co będzie wykonywane w ramach oświetlenia ulicznego, 

bo w budżecie jest zaplanowana kwota 107.700 zł?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że min. będzie wykonywane nowe 

oświetlenie uliczne na ul. Jana Pawła II, Bolesława Pobożnego. Budowa oświetlenia 

tradycyjnego z podłączeniem do sieci trwa dłużej i wymagana jest dokumentacja. Obecnie 

jest też możliwość budowania oświetlenia hybrydowego, które samo się ładuje (z wiatru i ze 

słońca) i nie potrzebna jest dokumentacja.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za” – 3, 

nieobecny -1). 

 

Ad. 5. 

Wioletta Topór – Mench poinformowała, że został przygotowany nowy projekt uchwały  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry, który 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminie. Konieczność 

przedstawienia nowego projektu uchwały wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Nowy regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Ad. 5. 

Wioletta Topór – Mench poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach został przygotowany nowy projekt uchwały w sprawie wzoru 



 4 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 

Ze wzoru deklaracji usunięty został punkt dotyczący informowania o bezodpływowych 

zbiornikach na odpady ciekłe, a dodany punkt, na podstawie którego deklaracje mogą być 

składane elektronicznie.  

W uchwale w § 3 ust. 1 zamiast XLM należy wpisać XML  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Ad. 6.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 2232/3 o pow. 0,0015 ha położonej w m. Pyzdry przy  

ul. Polnej pod budowę chodnika („za” – 3, nieobecny -1).  

 

Ad. 7.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 2232/5 o pow. 0,0083 ha położonej w m. Pyzdry przy  

ul. Polnej pod budowę chodnika („za” – 3, nieobecny -1).  

 

Ad. 8.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 1682/1 o pow. 0,0083 ha położonej w m. Pyzdry przy  

ul. Bolesława Pobożnego na poszerzenie drogi („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Ad. 9. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 152/1 o pow. 0,0479 ha położonej w m. Pietrzyków – 

Kolonia pod budowę drogi („za” – 3, nieobecny -1).  

 

Ad. 10.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 134/2 o pow. 0,1696 ha położonej w m. Pietrzyków – 

Kolonia pod budowę drogi („za” – 3, nieobecny -1).  

 

Ad. 11.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 89/2 o pow. 0,1933 ha położonej w m. Pietrzyków – 

Kolonia pod budowę drogi („za” – 3, nieobecny -1).  

 

Ad. 12.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej nr 261/8 o pow. 0,5358 ha położonej w m. Wrąbczynkowskie 

Holendry w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy z uwagi na brak dojazdu 

(„za” – 3, nieobecny -1).  

 

Ad. 13.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na terenie wsi Lisewo zgodnie  

z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego na działkach 764, 549, 249, 548, 
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546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 jest wytyczona droga, której faktycznie nie ma  

i mieszkańcy nie widzą zasadności jej powstania. Jest natomiast wniosek o wykreślenie  

z planu tej drogi. Jeden z mieszkańców na tym terenie chce wybudować budynek, ale obecny 

zapis w planie przestrzennego zagospodarowania uniemożliwia to.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 764, 549, 249, 548, 

546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 położonych w m. Lisewo („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Ad. 14.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że jest inicjatywa, aby Powiat Wrzesiński  

i gminy z tego powiatu wspólnie udzieliły zamówienia publicznego na zakup energii 

elektrycznej. Ma to na celu korzystniejszy zakup energii.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wspólnego udzielenia zamówienia 

publicznego na zakup energii elektrycznej („za” – 3, nieobecny -1). 

 

Ad. 15.  

 Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że:  

1) 

odbył się przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Pyzdry  

w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018r. Przetarg wygrała firma Iglespol. 

Uzyskana cena za tonę to 146 zł, natomiast obecna stawka to 226 zł. Ta różnica pozwoli na 

wyeliminowanie dofinansowania gospodarki śmieciowej z budżetu gminy.  

2)  

Krzysztof Paszak, radny w imieniu mieszkańców:  

- ul. Wrocławskiej zgłosił potrzebę wykonania podejścia (chodnika) do figurki św. 

Wawrzyńca, która znajduje się w pobliżu lipy,  

- ul. Zwierzyniec zwrócił się o wyrównanie nawierzchni drogi zjazdowej.  

  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że trzeba najpierw sprawdzić, jak to podejście 

do figurki można by wykonać.  

Obecnie jest układana trylinka na dalszym odcinku drogi przy ul. Zwierzyniec. Układanie 

zostanie zakończono na wysokości skrzyżowania. Na dalszy odcinek drogi przy ul. 

Zwierzyniec i ul. Miłosławskiej został złożony wniosek do Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich o dofinansowanie na wykonanie nawierzchni asfaltowej. Możliwe, że w miesiącu 

lipiec/sierpień będzie wiadomo, czy gmina otrzymała dofinansowanie. Dlatego należy do tego 

czasu poczekać, bo docelowo planowany jest tam asfalt.  

Gdyby jednak nie udało się pozyskać unijnego dofinansowania, to można by w przyszłym 

roku ubiegać się o wsparcie finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Andrzej Łyskawa, radny zgłosił wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

o wykonanie lewoskrętu przy stacji paliw w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, bo zdarzają się 

kolizje.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że wniosek zostanie przesłany. A w bieżącym 

roku będzie położona nowa nakładka na drogę przy ul. Wrzesińskiej od świateł do ul. Polnej. 

Pozwolenie na budowę chodnika na odcinku Rataje – Pietrzyków ma być gotowe  

w przyszłym tygodniu. Starania o w/w chodnik trwają już kilka lat. W 2011 roku gmina 

wykupiłam grunt pod chodnik.  

Dodał, że są duże oczekiwania w zakresie prac przy drogach powiatowych, chociażby   

wykaszanie poboczy, wycinka krzewów.  
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Wykoszenie poboczy jest trudne do wyegzekwowania w określonym terminie, ponieważ 

Starostwo posiada własną jedna maszynę, która nie wyrabia się czasowo. Korzystniejszym 

rozwiązaniem byłoby wynajęcie usługi w poszczególnych gminach.  

 

Na zakończenie przedstawił uczniom biorącym udział w posiedzeniu ogólne informacje  

o  działalności gminy.   

 

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 

 


