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Protokół nr 24/17 
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 23 maja 2017 roku 
 

 Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13
 00 

przewodnicząca Rady p. Elżbieta 

Kłossowska stwierdzając, że na 14 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 13, 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 ochrony środowiska dla 

Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2016. 

3. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pyzdrach za 2016 r. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w 2017 roku Województwu Wielkopolskiemu.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na renowację stolarki 

drzwiowej kościoła p.w. NNMP w Pyzdrach.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/11/06 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin  

i Powiatów Wielkopolski.  

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

Pyzdry nieruchomości oznaczonej nr 150 o pow. 0.0900 ha, położonej w miejscowości 

Pietrzyków. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Pyzdrach.  

10. Sprawozdanie z pobytu w gminie Mer we Francji.  

11. Sprawy bieżące.  

 

 

Ad. 1.  

Joanna Walkowiak, kierownik Zespołu Projektowego firmy Green Key przedstawiła 

przygotowany projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020  

z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 Zgodnie ustawą -  Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy gminy w celu realizacji 

polityki rozwoju sporządza gminny program ochrony środowiska. Program ten został 

sporządzany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska oraz o założenia ustawy  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 

roku 2025 jest dokumentem, który analizuje istniejący stan poszczególnych komponentów 

środowiska przyrodniczego oraz przedstawia cele i zadania konieczne do realizacji  

w poszczególnych obszarach interwencji. Obszary interwencji zostały określone przez 

Ministerstwo Środowiska w wytycznych do sporządzania programów ochrony środowiska  
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i w oparciu o te wytyczne został sporządzony nowy Program ochrony środowiska, na nową 

perspektywę czasową. 

Obszary interwencji odnoszą się do poszczególnych komponentów środowiska oraz 

do głównych rodzajów presji ze strony działalności człowieka: ochrona klimatu i jakości 

powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, 

gospodarka wodno – ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami  

i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi 

awariami. 

W całym programie odniesiono się również do zagadnień horyzontalnych, to znaczy 

do adaptacji do zmian klimatu, nadzwyczajnych zagrożenia środowiska, działań 

edukacyjnych oraz do monitoringu środowiska. 

Zaplanowane działania w ramach kierunków interwencji, a szerzej celów 

ekologicznych mają zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa – 

przedstawić zadania naprawcze. 

Projekt Programu ochrony środowiska uzyskał pozytywne opinie następujących 

jednostek opiniujących: 

 projekt uzyskał opinie w ramach procedury strategicznej oceny: 

 od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

 od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, 

 opinię od Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. 

Przeprowadzono również konsultacje społeczne dla projektu, w trakcie ich trwania nie 

wpłynęły uwagi mieszkańców. 

Opracowany projekt programu ochrony środowiska wytyczył właściwą drogę dla 

poprawy stanu środowiska, jednak efekty realizacji założonych przedsięwzięć będą widoczne 

w dłuższej perspektywie czasowej. 

 

Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że gmina chcąc ubiegać się o środki zewnętrzne musi 

mieć opracowany programu ochrony środowiska. Gmina będzie występowała do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o środki na budowę kanalizacji sanitarnej  

Rataje.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Pyzdry na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025 

(„za”– 13, nieobecny -1). 

 

Ad. 2 - 3.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

poinformowała, że  zasoby pomocy społecznej w Gminie Pyzdry, określone w przedłożonej 

ocenie, 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.  

W minionym roku – od kwietnia rozpoczęto realizację programu 500+ . Świadczeń tych na 

jedno dziecko jest wypłacanych – 308, na dwoje dzieci – 203, na troje – 51, czworo- 21, na 

pięcioro – 4. Miesięcznie jest wypłacana kwota ok. 480 tyś zł.  

Wprowadzenie programu 500+ wpłynęło na to, że mniej środków jest wypłacanych na zasiłki 

celowe. Mniej osób korzysta z pomocy na dożywianie.  

Obecnie Ośrodek zatrudnia dwóch asystentów rodzin, którzy wspierają 18 rodzin. Jedna  

z rodzin nie chce tej pomocy.  
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Zatrudnionych jest 5 opiekunek, które świadczą usługi 22 podopiecznym. Wszystkie osoby 

zgłoszone są objęte wsparciem. Ponadto Ośrodek przystąpił do realizacji Programu z PCCR 

Września, który ruszy od czerwca i wtedy trzy dodatkowe osoby zostaną objęte wsparciem, 

bo zostanie zatrudniony jeden opiekun z wymaganymi uprawnieniami.  

Osoby potrzebujące nigdy nie zostają bez wsparcia, jednak liczba przyznanych godzin jest 

uzależniona od wielu czynników.  

Niekiedy pomoc może nie być przyznana, bo osoba starsza ma dzieci, które powinny się nią 

zaopiekować. W dalszej kolejności pomoc dopiero niesie opieka społeczna.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2016 („za” – 14). 

 

Komisje przyjęły sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach za 2016 r. („za” -14). 

 

Ad. 4.  

Marta Krygiel, główna księgowa przedstawiła propozycje zmian w budżecie Gminy  

i Miasta na 2017 rok. 

Kwotę dochodów w wysokości 27.932.928,37 zł zwiększa się o kwotę 146.250,00 zł do 

kwoty 28.079.178,37 zł, w tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 27.388.278,37zł, 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 116.250,00 zł do kwoty 690.900,00 zł, a  

kwotę wydatków w wysokości 29.494.160,24 zł zwiększa się o kwotę 146.250,00 zł do kwoty 

29.640.410,24 zł w tym: 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 26.265.639,87 zł, 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 196.250,00 zł do kwoty 3.374.770,37 zł. 

Plan dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 146.250,00 zł:  

- 116.250 zł – dotacja na budowę drogi w m. Walga,  

- 30.000 zł – wpływy z tytułu odsetek, które przeznacza się na budowę chodnika przy ul. 

Niepodległości ( 30.000 zł) i na budowę drogi w m. Walga (116. 250 zł).  

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej koszty upomnień przenosi się z paragrafu 0640 

na paragraf 0690  - 13.700 zł.  

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:   

Zmniejsza się  środki na:  

4.857 zł - melioracja (fundusz sołecki),  

10.000 zł – przebudowa chodnika w Pietrzykowie Kolonii,  

22.000 zł - odsetki od kredytu, który został spłacony wcześniej,   

48.000 zł – zasiłki w opiece społecznej,  

286 zł – ochrona środowiska (fundusz sołecki)  

zwiększa:  

5.143 zł - drogi (fundusz sołecki),  

20.000 zł - gospodarka nieruchomościami (wyrysy, wypisy, sporządzanie aktów                                              

                  notarialnych),  

- 10.000 zł - wykup gruntu pod taras widokowy,  

- 50.000 zł – przebudowa skarpy nadwarciańskiej,  

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że  Wojewódzki Zarząd Dróg 

wycofał się z możliwości budowy chodnika w Pietrzykowie Kolonii systemem 

gospodarczym. Dlatego należy najpierw doprowadzić do dokończenia budowy chodnika na 
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odcinku Rataje – Pietrzyków, a dopiero występować  o budowę chodnika w Pietrzykowie 

Kolonii.  

Na chodnik Rataje – Pietrzyków projektant ma czas do końca sierpnia br. na 

skorygowanie projektu. Z tego wynika, że w br. chodnik nie będzie zrealizowany. Ważne 

zatem będzie, aby w planie finansowym zarządcy drogi wojewódzkiej na rok 2018 

dokończenie tego chodnika było zapisane.  

Można przewidywać, że w 2017 r. zostanie wykonany chodnik przy ul. Niepodległości, w 

2018 r. Rataje- Pietrzyków. Do wykonania pozostaje nadal droga przy ul. Wrzesińskiej – 

chodniki, odwonienie.  

W zmianach w budżecie uwzględniono budowę placu zabaw dla dzieci w pobliżu przystani 

wodniackiej.   

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  

(„za”– 14) 

 

Ad. 5.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w 2017 r. w wysokości 30.000 zł Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na 

budowę chodnika w ulicy Niepodległości w m. Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466.  

(„za” – 14).  

 

Ad. 6.  

Andrzej Łyskawa, radny wnioskował o zmniejszenie środków na stolarkę drzwiową do 

kościoła o kwotę 2.000 zł i przekazanie sołectwu Rataje na dofinansowanie zakupu 

zewnętrznej siłowni.  

Przemysław Dębski, burmistrz zauważył, że ostatnio w funduszu soleckim jest popularna 

taktyka – zaplanować wiele zadań przeznaczając małe środki a o resztę 

 pieniędzy zwrócić się do Burmistrza by dołożył z budżetu gminy.  

Zaproponował, aby dotacje na renowację stolarki drzwiowej kościoła pozostawić  

w zaplanowanej kwocie, a brakujące środki dla sołectwa Rataje zostaną poszukane w 

budżecie gminy.   

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na 

renowację stolarki drzwiowej kościoła p.w. NNMP w Pyzdrach („za”–13, „wstrzymał się”-

1).  

 

Ad. 7.  

W Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski gminę Pyzdry reprezentować będą:  

Przemysław Dębski i Elżbieta Kłossowska”.   

 

Ad. 8.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej nr 150 o pow. 0.09 ha, położonej  

w miejscowości Pietrzyków z przeznaczeniem na taras widokowy („za” -14). 

 

Ad 9.  

Z powodu śmierci wygasł mandat radnego, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. 

W związku z tym należy dokonać wyboru na w/w stanowisko.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach zostanie wybrany w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

Głosowanie przeprowadzi komisja skrutacyjna powołana z radnych.  

Kandydować nie mogą członkowie Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Komisji.  

 

 

 

Ad. 10.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady i Przemysław Dębski, burmistrz przedstawili 

sprawozdanie z pobytu w gminie Mer we Francji.  

 

Mer to francuska gmina, leżąca nad Loarą, w pobliżu średniowiecznych i renesansowych 

zamków. Liczy sześć tysięcy mieszkańców, oddalona jest półtora tysiąca kilometrów stąd. 

Można się tam dostać w kilka godzin. Dzięki nawiązaniu kontaktów przez lokalne władze, 

być może już wkrótce dojdzie do wymiany mieszkańców. 

Podczas wizyty, która miała miejsce pod koniec kwietnia, bez trudu znaleziono wiele 

punktów łączących obie gminy. Oprócz akcentów historycznych, położenia w pobliżu ważnej 

rzeki, podkreślano charakter rolniczy obu gmin, podobną liczbę mieszkańców oraz 

nastawienie władz na rozwój oferty turystycznej. 

Członkowie delegacji mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną gminy zwiedzili 

również Centrum aktywności dzieci i młodzieży oraz przedsiębiorstwo produkujące farby  

(w Mer znajduje się specjalna strefa ekonomiczna).  

Mer leży w pobliżu Blois, gdzie wśród licznych zabytków światowego dziedzictwa kultury 

dominują zamek oraz katedra. To właśnie tutaj mieści się siedziba departamentu – kolejnej po 

gminie znaczącej jednostki administracyjnej. Komitetowi współpracy udało się zorganizować 

spotkanie w siedzibie Departamentu Loir-et-Cher (ponad 330 tysięcy mieszkańców). 

Przewodniczący rady przybliżył funkcjonowanie tamtejszej administracji samorządowej. 

Odbyła się także wizyta w ratuszu Mer i spotkanie z radnymi gminnymi oraz burmistrzem 

Raymondem Gervy. Była to okazja do wystąpień oraz zapoznania tamtejszych władz 

lokalnych z przygotowaną przez gminę Pyzdry prezentacją oraz filmem promocyjnym. 

Przedstawiono także opis Mer, z którego wynikało m.in., że gmina liczy sześć tysięcy 

mieszkańców, od trzydziestu lat prowadzi współpracę z Kinver w Anglii, celem jest wymiana 

nie tylko młodzieży, ale także rodzin, które przyjeżdżając do Mer goszczone są we 

francuskich domach. Podobną formułę zaproponowano Pyzdrom.   

Komitet współpracy zadeklarował chęć udziału w tegorocznych dożynkach powiatowych, 

dlatego już we wrześniu planowany jest przyjazd francuskich rodzin do Pyzdr. Będzie to 

okazja do podjęcia dalszych kroków celem nawiązania partnerstwa. 

Decyzję w tej sprawie podejmują radni. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na 

poziomie funkcjonowania samorządu, jednostek oświatowych czy rozwiązań w zakresie 

turystyki  

i kultury zwykle przynosi wymierne efekty, przyczynia się do podniesienia jakości usług. Nie 

sposób jednak przecenić korzyści płynących bezpośrednio z integracji pomiędzy 

mieszkańcami, wzajemnego poznawania się, nawiązywania przyjaźni i łamania stereotypów.  

 

Na powyższym protokół zakończono.  

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


