
Protokół nr 19/16 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji ds. 

Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
 

 

 Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 12
 30 

przewodnicząca Rady p. Elżbieta 

Kłossowska stwierdzając, że na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 14, co 

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

do niniejszego protokołu. 

 

Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy  

i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.   

2.. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – 

Osiedla.  

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej 

położonej w Pyzdrach na działce nr 1116.  

4.  Sprawy bieżące.  

 

 

Ad. 1.  

Wioletta Topór – Mench poinformowała, że uchwała Nr XVII/168/16 w sprawie przyjęcia 

programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, 

która była podjęta na sesji tj. 3 listopada br. została przez wojewodę uchylona w całości.  

W związku z powyższym został przygotowany nowy projekt uchwały uzupełniony  

o brakujące zapisy.  

  

Komisje przyjęły projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta 

Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.  ( za - 14, nieobecny - 1). 

 

Ad. 2.  

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że wniosek mieszkańców Rudy Komorskiej  

o zwołanie zebrania wiejskiego odsłonił problem niedoskonałości statutów sołectw w gminie 

Pyzdry. W  obowiązujących statutach nie ma określenia formalnych wymogów do złożenia 

wniosku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego. Ponadto zwrócono uwagę na obecność 

mieszkańców czy to przy rozpoczęciu zebrania, czy to wyborze lub odwołaniu sołtysa i rady 

sołeckiej.  

Proponowane zmiany zostały omówione na spotkaniu z sołtysami. Zmiany zostały 

zaakceptowane przez sołtysów.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz przedstawiła zaproponowane zmiany:  

- wprowadzono paragraf 7 ust. 1- 5 mówiący o tym, kto może złożył wniosek o zwołanie 

zebrania, w jakim terminie, co powinno zawierać zawiadomienie, przy jakiej frekwencji 

mieszkańców można rozpocząć zebranie, podejmować uchwały,  
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- w paragrafie 10 zapisano, że zebranie wiejskie dla prawomocności wyboru lub odwołania 

sołtysa i rady sołeckiej może się odbyć w drugim terminie po upływie 15 minut bez względu 

na liczbę obecnych, jednak nie mniejszą niż 1/10 uprawnionych do głosowania. 

Ponadto dodano ust. 2 i 3:  

2. Odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków następuje w trybie 

przewidzianym do jego powołania, z zastrzeżeniem, że z wnioskiem o zwołanie zebrania  

w sprawie odwołania sołtysa może wystąpić burmistrz, sołtys lub co najmniej 1/5 

mieszkańców uprawnionych do głosowania wraz z podaniem uzasadniania tego wniosku. 

3. W przypadku odwołania lub rezygnacji sołtysa, rady sołeckiej lub jej poszczególnych 

członków - przeprowadzane są wybory uzupełniające. 

Mieczysław Podlewski, radny powiedział, że strażacy z Rudy Komorskiej nie oddali kluczy 

od świetlicy. Budynek jest gminny służący mieszkańcom wsi, a kilku strażaków, którzy 

uważają, że oni wszystko zrobili, a sołtys marnuje, nie mogą decydować o zdaniu kluczy.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że przed świętami zostało wysłane pismo,  

w którym wyznaczono datę do zdania kluczy. Po tym terminie w ostateczności można nawet 

wywarzyć drzwi i obciążyć ich kosztami.  

Strażacy myśleli, że zdanie kluczy przeciągną do czasu zebrania w sprawie odwołania sołtysa.  

W sprawie złożonego wniosku o zwołania zebrania otrzymali odpowiedź, że w związku  

z tym, że nie ma przewidzianego trybu w obecnym statucie sołectwa, ten wniosek pozostaje 

bez rozpatrzenia. Nie ma kryteriów żeby ocenić, czy wniosek złożony 5 grudnia br. czy jest 

prawomocny czy nie.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady stwierdziła, że społeczeństwo Rudy 

Komorskiej wprowadziło zamieszanie, bo najpierw wpływa wniosek o zwołanie zebrania  

w sprawie odwołania sołtysa, a za kilka dni kolejne pismo o unieważnienie tego pierwszego 

wniosku.  

Maria Urbaniak, radna stwierdziła, że w sołectwie Wrąbczynek zainteresowania funkcja 

sołtysa nie było.  

Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że w projekcie statutów są zapisane obowiązki  

i uprawnienia sołtysa. Zaproponował, aby rozdzielić obowiązki od uprawnień, by każdy 

sołtys jednoznacznie wiedział, co jest jego obowiązkiem, a co uprawnieniem. 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że nie ma możliwości sztywnego narzucania, 

wskazywania sołtysom, co jest ich obowiązkiem.  

Nie każdy sołtys będzie miał te same obowiązki, bo np. w jednym sołectwie jest boisko,  

w drugim go nie ma, ale jest świetlica wiejska itd.  

Funkcja sołtysa istnieje od bardzo dawna. Zwyczajowo wiedziano, co do sołtysa należy.  

Z upływem lat te obowiązki się zmieniają na skutek postępu technicznego i cywilizacyjnego. 

Jeszcze pamiętamy, że sołtysi organizowali tzw. szarwachy np. związane z odśnieżaniem 

dróg. Dzisiaj tego się już nie wykonuje.  

Pełnienie funkcji sołtysa, to nie jest stosunek pracy, ale funkcja z wyboru, która podlega 

ocenie społecznej. Społeczeństwo oceni działalność sołtysa.  

Przypomniał, że p. Łyskawa jako pierwszy sołtys sam zrezygnował z funkcji inkasenta.  

Wskazał, że chociaż taki zwyczaj funkcjonował od wielu lat, to nie ma przepisu, z którego 

jednoznacznie wynika, że inkasentem musi być sołtys.  

Piotr Pilarski, radny powiedział, że jak sołtys nie zwoła zebrania, to mieszkańcy sami mogą 

je zwołać.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady stwierdziła, że trudno porównywać sołectwa, są 

takie w których wręcz trzeba namawiać, żeby ktoś z mieszkańców został sołtysem, a są takie, 

w których zainteresowanie funkcją sołtysa jest duże.  

Wioletta Topór – Mench przedstawiła kolejne zmiany w statutach:  

- przewodniczenie zebraniom rady sołeckiej minimum raz w roku i sporządzanie protokołu 
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z zebrania, 

- w paragrafie 18 dodano ust. 3 i 4   

3. Burmistrz może zawiesić w czynnościach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez 

zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa czy nie wykonuje 

swoich obowiązków. 

4. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących 

organizacji i funkcjonowania sołectwa a także uczestnictwa w zebraniach wiejskich. 

- w paragrafie 19 pozostawiono tylko:  

Środki finansowe sołectwa stanowią: 

1) fundusze wydzielone w budżecie gminy, 

2) dobrowolne wpłaty. 

-  paragraf 21  

Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu z działalności finansowo - gospodarczej 

sołectwa, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

Justyna Sosnowska, radna zapytała, czy sztywny zapis paragrafu 4 ust. 1 statutu Miasta – 

Osiedla Pyzdry, który mówi, że organem wykonawczym Miasta - Osiedla jest Zarząd Miasta - 

Osiedla w składzie 7 osób czegoś nie skomplikuje. Czy lepiej byłoby określić widełki od – 

do. 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady przypomniała, że wiele lat temu była członkiem 

Zarządu Miasta – Osiedla Pyzdry, który liczył 15 osób. Przy tak licznym składzie trudno było 

zwołać zebranie zarządu i uzyskać quorum.  

Przemysław Dębski, burmistrz zapytał, co w sytuacji określenia składu zarządu od – do,  

w jaki sposób i kto będzie decydował o liczbie członków zarządu, czy rady sołeckiej?  

Robert Nowak, radny powiedział, że wtedy decyzje o ilości członków podejmie zebranie.   

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady stwierdził, że dotychczas składy rad sołeckich  

i Zarządu Miasta – Osiedla są sztywno określone i to funkcjonuje dobrze. Czy zatem warto 

wprowadzać zmiany?  

Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że ta kwestia powinna być sztywno określona  

w statucie, bo ustalanie tego na zebraniach mogłoby być trudne, bo mieszkańcy mogliby mieć 

różne propozycje.  

Ilona Nowicka, radna wypowiedziała się za określeniem w statutach konkretnej liczby 

członków rad sołeckich i zarządu Miasta – Osiedla Pyzdry. W przypadku śmierci członka, czy 

rezygnacji można zwołać zebranie i dokonać uzupełnienia składu.  

W zależności od sołectwa skład rad sołeckich wynosi 3-6. Zauważyła, że w projektach statutu 

wszystkich sołectw zapisany jest skład rad sołecka w liczbie 3 członków.  

Alina Banaszak, pracownik biura rady potwierdziła, że w projekcie statutu każdego 

sołectwa została zapisana ta sama liczba członków rad sołeckich tj. 3. Jest to błąd pisarski, 

jaki powstał przy tworzeniu projektów. Składy rad sołeckich powinny zostać zapisane takie, 

jakie obowiązują obecnie. Prawidłowe składy rad sołeckich zostały radnym odczytane.  

Mieczysław Podlewski, radny zaproponował, aby rady sołeckie liczyły 3 członków.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że składy rad sołeckich muszą pozostać bez 

zmian, bo co w przypadku sołectwach, gdzie rada sołecka liczy więcej niż 3 członków.  

Robert Nowak, radny przytoczył paragraf 5 ust. 1 pkt 3 projektu statutu Miasta – Osiedla 

Pyzdry: „Zebranie miejskie może być zwołane na wniosek zgłoszony do burmistrza przez co 

najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu”. 

Uznał w/w liczbę mieszkańców za zbyt dużą, zaproponował 1/10.  

 

Komisje przyjęły projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – Osiedla  

z poprawką w statucie Miasta – Osiedla: 

§ 5 ust. 1 pkt 3)  
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zamiast:  

3) oraz na wniosek zgłoszony do burmistrza przez co najmniej 1/5 mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu, 

zaproponowano:  

oraz na wniosek zgłoszony do burmistrza przez co najmniej 1/10 mieszkańców 

uprawnionych do udziału w zebraniu 

( za - 14, nieobecny - 1). 

 
Ad. 3.  

Radni wyrazili zgodę na dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 1,00 ha położonej  

w m. Pyzdry, za mostem oznaczonej numerem geodezyjnym 1116 na okres 10 lat  

z przeznaczeniem na utworzenie parku linowego ( za - 14, nieobecny - 1). 

 

Wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o zaopiniowanie zjazdu nad 

Wartą. Ta propozycja została negatywnie zaopiniowana, bo rzeka Warta jest drogą żeglowną.  

 

Ad. 4.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła radnym poprawki do budżetu wynikające z opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej i Burmistrza.  

Propozycje zmian stanowią załącznik do protokołu.  

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, co będzie się działo z budżetem, jeśli gmina otrzyma 

pozytywną opinię o dofinansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej Rataje – Pietrzyków?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że zostanie wprowadzona zmiana do budżetu. 

Inwestycja ta będzie realizowana przez dwa lata.  

Obecnie nie ma decyzji o przyznaniu dofinansowania, dlatego nie można tego ująć  

w budżecie.  

 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęciu 

postępowania do uchwał podjętych na ostatniej sesji a dotyczących udzielania dotacji do 

szkół i przedszkoli.  

 

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


