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Protokół nr 28/17 
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 5 grudnia 2017 roku 
 

 Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13
 00 

przewodnicząca Rady p. Elżbieta 

Kłossowska stwierdzając, że na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 13, co 

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

do niniejszego protokołu. 

Zaproponowała, wprowadzenie dodatkowego tematu dotyczącego zmian w budżecie.  

 

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad: 

 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla 

rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat  

i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry 

instrumentem płatniczym.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  

w Pyzdrach nr XVI/148/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

8. Sprawy bieżące.   

 
Ad. 1.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w 

których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci. Proponuje się udzielenie 

jednorazowej pomocy w wysokości  1 500 zł na każde urodzone żywe dziecko. 

W przyszłym roku jedna z mieszkanek gminy Pyzdry urodzi trojaczki.  

Justyna Sosnowska, radna zapytała, czy ma to być tylko ta jednorazowa pomoc? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że będzie to pomoc samorządu, ponad te, 

które będą się należeć z innych źródeł. Jest opieka położnej. Będziemy występować do firm 

produkujących np. mleko, inne pokarmy, pieluchy o wsparcie.    

Rodzina nie jest zainteresowana przystosowaniem mieszkania na przyjście dzieci, bo w 

perspektywie planują przeprowadzenie się w inne miejsce.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

odpowiedziała, że planowana jest pomoc w zakresie świadczenia usług. Ale wszystko będzie 
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uzależnione od zaistniałych potrzeb po urodzeniu dzieci. Ale też całkowicie nie można 

odciążać rodziny z obowiązków, bo jest dwojga rodziców.  

 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyznania jednorazowej 

zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci 

(„za”–13, nieobecnych - 2) 

 
Ad. 2.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zmieniło się rozporządzenie, które 

wskazuje odbieranie od źródła (z posesji) nowego rodzaju odpady a mianowicie bioodpady. 

Będą konieczne dodatkowe kursy samochodów odbierających odpady, a co za tym idzie 

wyższe koszty.  W rozporządzeniu podane są okresy w jakich odpady te muszą być 

odbierane.  

Odpady mogą być odbierane w kubłach albo w workach. W gminie Pyzdry będą odbierane w 

workach, które zakupi gmina.  

Dotychczas ten rodzaj odpadów można było  dowozić do pojemników, które znajdują się  

przy oczyszczalni ścieków.  

 
Następnie przedstawił informacje na temat odpłatności za odpady w Lulkowie.  

Przypomniał, że oprócz prezydenta Gniezna nikt nie zgodził się na zaproponowaną przez 

firmę Urbis opłatę za odpady, która miałaby wzrosnąć o 30%.  

Odbyło się spotkanie we Wrześni, gdzie wystosowano petycje do prezydenta Gniezna  

o ponowne zwołanie konwentu  i poddanie pod głosowanie stawki zaproponowanej przez 

pozostałych członków. Pan prezydent Gniezna konwentu nie zwołał i podpisał jako 

obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. stawkę w wysokości 340 zł/ tonę odpadów zmieszanych.   

W związku  z  zaistniałą  sytuacją  będzie  wystąpienie  członków porozumienia 

międzygminnego do  Urzędu  Ochrony  Konkurencji i Konsumentów i  złożony zostanie 

wniosek o nadużywanie pozycji monopolistycznej i kształtowanie opłat bez pokrycia.   

Błąd był popełniony na samym początku powstania porozumienia międzygminnego, dając 

całkowitą władzę miastu Gniezno, a pozostałym członkom pozostawić tylko możliwość do 

wydawania opinii. Gdyby powstałą spółka, to każda gmina (członek) miałaby głos.  

Dodał, że Gniezno ogłosiło już stawki dla swoich mieszkańców  na przyszły rok, 

pozostawiając na dotychczasowym poziomie, a przecież opłata tony odpadów na wjeździe do 

zakładu w Lulkowie wzrośnie o 30%.    

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego dodał, że na terenie przy oczyszczalni 

będzie kontener na odpady zielone, wielogabarytowe. Większą ilość odpadów 

wielogabarytowych można zgłosić i będzie odbiór z danej miejscowości.   

Do worków z bioodpadami będą wrzucane: odpady kuchenne, warzywne, obierki,  kwiaty, 

skoszona trawa. Liście, drobne gałązki, filtry od kawy, herbaty, ręczniki, chusteczki, serwetki   

papierowe, skorupki od orzechów, jaj, popiół drzewny.  

Do tych worków nie wrzuca się:  odpadków z ryb, mięsa, kości, płynnych resztek jedzenia, 

papierosów, petów, zwierzęcych odchodów, ziemi i kamieni.  

Odpady zmieszane będą odbierane dwa razy w miesiącu.  

Odpady biodegradowalne, w tym zielone /BIO/ będą odbierane:  

- w miesiącach styczeń – marzec , listopad – grudzień odbiór raz w miesiącu ,  

- w miesiącach kwiecień – październik odbiór dwa razy w miesiącu dotyczy zabudowy    

   jednorodzinnej,  

– w każdym miesiącu dostarczone zostaną dwa worki przez firmę odbierającą odpady.  

– w budynkach wielolokalowych opróżnianie pojemników raz na tydzień. 

Tworzywa sztuczne:   
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- w okresie jesienno - zimowym odbiór co dwa miesiące,  

-  w okresie wiosenno - letnim odbiór co miesiąc.   

W miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień mieszkańcy będą otrzymywali po dwa 

worki, pozostałe miesiące jeden worek.  

Poinformował, że mieszkańcy mają możliwość pobrania dodatkowych worków na plastik czy 

szkło, w przypadku, gdy dostarczana ilość worków jest niewystraczająca. Można je pobrać w 

urzędzie lub u sołtysa, jeśli ten pobierze na sołectwo.   

Justyna Sosnowska, radna zapytała, czy na odchody psów można przygotować jakieś 

woreczki?  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady powiedziała, że najważniejsza jest wola ludzi 

spacerujących z psami, by po nich sprzątali.  

Ilona Nowicka, radna zapytała, czy można przymusić właścicieli psów do sprzątaniu 

odchodów po swoim psie.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedział, że każdy mieszkaniec 

powinien po swoim psie sprzątać.  

Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że samo wprowadzenie zapisu w regulaminie nic nie 

zmieni. Ważna jest postawa mieszkańców posiadających psy.  

Dodał, że na terenie wiejskim nie ma problemu z bioodpadkami.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że weszło w życie zarządzenie, które należy 

realizować.   

Justyna Sosnowska, radna zapytała, co z lekami przeterminowanymi?  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedział, że nie ma z nimi problemu. 

Leki takie można zostawić w aptece.  

Stanisław Janiak, radny w imieniu rolników zapytał, gdzie można przekazać sznurki, folie z 

sianokiszonek, siatki. Do tej pory odbiorca był w Pyzdrach.  Obecnie w/w odpadów już nie 

przyjmuje.  

Mirosław Balicki, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedział, że nie można tego wrzucać 

do plastiku, ponieważ opłata jest dużo droższa. Jest firma, która się tym zajmuje. Rolnik musi 

wynająć firmę, by w/w odpady odebrała.  

Mieczysław Podlewski, radny poinformował, że firma Iglespol odbierze te odpady ale za 

kwotę 150 zł /tonę plus koszty dojazdu.  

Piotr Pilarski, radny poinformował, że jeden z mieszkańców Lisewa odbiera  tego typu 

odpady.   

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry („za”–13, nieobecnych -2) 

 

Ad. 3.  

Jest możliwość zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry za pomocą innego instrumentu płatniczego tj. kartą płatniczą. W 

związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w tej sprawie.  

 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Pyzdry 

instrumentem płatniczym („za”–13, nieobecnych -2).  

 

 
Na posiedzenie komisji przybyła radna Elżbieta Ratajczyk.  
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Ad. 4 - 5.  

Iwona Bąkowska, pracownik Urzędu Miejskiego  

Przedstawiła sprawozdanie z wydatkowania środków w 2017 r.  

Komisja ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wydatkowała pieniądze  min. na: 

prowadzenie pięciu świetlic socjoterapeutycznych (Górne Grądy, Lisewo, Wrąbczynkowskie 

Holendry, Pietrzyków, Pyzdry) dożywianie dzieci, dofinansowanie wypoczynku letniego dla 

dzieci, dofinansowanie punktu konsultacyjnego w Pyzdrach, kierowanie osób 

nadużywających alkohol na leczenie, szkolenia, diety członków komisji.  

 

Na rok 2018 przygotowano projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zaplanowano wydatki na kwotę 70.500 zł.  

Opracowano także Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii planując wydatki  

w kwocie 28.500 zł.   

  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za”–14, nieobecny -1) 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii („za”–14, nieobecny -1) 

 

 

Ad. 6.  

Wioletta Topór – Mench poinformowała, że w uchwale nr XVI/148/16 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach  wyszczególniono i zaliczono drogi przejęte w drodze porozumienia ze 

starostwem powiatowym we Wrześni. Natomiast po tym okresie w wyniku podziałów 

geodezyjnych działek dróg / ulica Plac Sikorskiego i ulica Kaliska  zostały zmienione numery  

działek. Drogi /ulice H. Sienkiewicza, 11 Listopada, Kilińskiego numery działek 

wyszczególnione  

w niniejszej uchwale zostały pominięte.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 

2018 rok zapisane są środki na budowę drogi przy ul. Szybskiej do granicy z gminą 

Kołaczkowo, za mostek.  

Gmina Kołaczkowo będzie ubiegać się o pieniądze na dalszy odcinek tej drogi na jej terenie.  

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku droga ta zostanie wykonana i zostanie 

odciążona droga przy ul. Wrzesińskiej, bo kierowcy zmierzający w kierunku Poznania będą 

korzystać z tej nowej drogi.  

W perspektywie będzie trzeba zaplanować budowę chodnika przy ul. Szybskiej.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Pyzdrach nr XVI/148/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu („za”–14, „wstrzymał się „-1, nieobecny -

1) 

 
Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.290,00 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

rozdział 60016 § 6620 – 25.000 zł (dotacja ze Starostwa na wykonanie odwodnienia drogi 

dojazdowej do budynku szkolnego w Pietrzykowie),  
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rozdział 75801 § 2920 – 3.290 zł (subwencja oświatowa). 

 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.290,00 zł w następujących podziałkach 

klasyfikacji budżetowej: 

rozdział 60016  § 6050 – 25.000 zł (wykonanie odwodnienia drogi w Pietrzykowie),  

rozdział 80101  § 4010 – 3.290 (szkoły odstawowe).   

Ogólny koszt wykonania drogi wynosi 50 tyś zł. W związku z powyższym  z budżetu gminy 

też będą wydatkowane 25 tyś zł, które będą pochodzić z zaplanowanych środków na budowę 

chodnika przy ul. Polnej.  

   

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”–14, 

nieobecny -1) 

 

Ad. 8. 

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

Rady:  

  Wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki w sprawie projektu zmian w Kodeksie 

Wyborczym,  

 Posła na Sejm RP Bartosza Józwiaka o udostępnienie informacji publicznej o radnych 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z lat 2015 i 2016.  

Jednym z zapytań jest podanie danych teleadresowych radnych tj. telefonu oraz e-maila.  
Radni Rady Miejskiej w Pyzdrach posługują się prywatnymi telefonami i e-mailami i nie 

wyrażają zgody na ich udostępnienie.  

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Komisji Przewodnicząca podziękowała  

wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 13 
30 

zamknęła XXVIII posiedzenie Komisji. 

 

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 


