
Protokół nr 28/18 

 
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 8 lutego 2018 roku 
 

 Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13
 00 

przewodnicząca Rady p. Elżbieta 

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

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

do niniejszego protokołu. 

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad: 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej jednostki podległe 

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

z budżetu Gminy Pyzdry dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem 

specjalnym, niespełniającego warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 

3 ustawy. 

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

z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 

wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez 

osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.   

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego  przez uczniów w publicznych przedszkolach 

prowadzonych na terenie gminy Pyzdry. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, 

klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Pyzdry oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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 ustalenia szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej  

w Pyzdrach. 

14. Sprawy bieżące.  

   

Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie zapisane w 

projekcie uchwały.   

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:   

1) zwiększa się wydatki w rozdziale :  

- 60016 § 6050 o kwotę 25.232,- utwardzenie drogi w Pietrzykowie przy szkole,  

- 70005 § 4300 o kwotę 70.000,- rozbiórka budynków położonych na działce  

w Pyzdrach przy Rynku, na której powstanie targowisko,  

- 90015 § 6050 o kwotę 10.059,53,- odszkodowanie za zniszczoną lampę stylową  

w Rynku,  

- 92109 § 4210 o kwotę 3.199,15 – fundusz sołecki sołectwa Dłusk,   

2) zmniejsza się wydatki w rozdziale: 

- 60016 § 4210 o kwotę 3.199,15 – fundusz sołecki sołectwa Dłusk,   

- 60016 § 6059 o kwotę 65.000,- przebudowa drogi gminnej Zapowiednia i Zamość,  

- 70005 § 4210 o kwotę 5.000,- fundusz sołecki sołectwa Pietrzyków,  

- 75818 § 4810 o kwotę 25.232,- rezerwa ogólna,  

- 75818 § 6800 o kwotę 10.059,53 – rezerwa inwestycyjna,   

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że pozwolenie na budowę targowiska jest 

także pozwoleniem na rozbiórkę istniejących budynków. Rozbiórkę wykona gmina poza 

wnioskiem o dofinansowanie na budowę targowiska.  Wykonawca otrzyma czysty plac do 

budowy targowiska. Przetarg na wykonawcę targowiska odbędzie się jutro. Budowa 

rozpocznie się 1 kwietnia 2018 r.  

Zostały zebrane cztery oferty na wykonanie rozbiórki. Wpłynęły cztery oferty. Najtańsza 

oferta firmy ZOFPOL Marcina Łakomiaka z Gółkowa na kwotę 60 tyś. zł netto. Pokruszony 

gruz będzie gminy. 

Kolejna oferta opiewała na kwotę 75.000 zł netto i gruz dla wykonawcy. Były też dwie  oferty 

miejscowych przedsiębiorców, ale droższe.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła  

o wyeliminowanie nieprawidłowości w uchwale budżetowej – nie wpisano pożyczek  

i kredytów. Zatem jest wprowadzony następujący zapis:  

Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.222.700,00 zł, w tym na: 

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.297.008,00 zł, 

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 925.692,00 zł. 

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że w projekcie budżetu na 2018 r. zostały 

uwzględnione wolne środki, co zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej było niewłaściwe, 

bo do końca roku mogłyby być w części wykorzystane, dlatego zapisano w budżecie kredyt. 



Czy z kredytu gmina skorzysta, to się dopiero okaże, szczególnie po przeprowadzeniu 

przetargów na inwestycje.    

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jakie firmy wygrały przetarg na wykonanie dróg? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że: 

- przebudowę drogi gminnej Zamość - Dolne Grądy  będzie wykonywał Zakład Drogowo – 

Transportowy Sławomir Begier,  

- przebudowę drogi Zapowiednia - Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe MARZYŃSKI.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że po wysłaniu do radnych projektu uchwały 

wpłynęły pisma: 

-  od Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach o przeniesienie środków  

z rozdziału  80101 § 4210  zakupy w kwocie 62.000 zł  do paragrafu 6050 zadania 

inwestycyjne na awarie centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca w budynku szkolnym 

w Pyzdrach,   
- od mieszkańców Pyzdr o partycypacji w kosztach budowy wodociągu: gmina zakupi materiał – 

10.000 zł, mieszkańcy pokryją koszty robocizny. Dotyczy to nabywców nowych działek budowlanych 

przy PKS.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie wraz  

z dodatkowymi zmianami („za” – 15). 

 

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Rada Miejska w 2010 roku podjęła uchwałę 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest 

Gmina Pyzdry lub jej jednostki podległe. Obecnie jest ona dostosowana do wymogów prawa.  

W § 5 dodaje się zapis:  

Do umarzania należności pieniężnych uprawnieni są także: 

Kierownicy jednostek organizacyjnych – w zakresie należności przypadającym tym 

jednostkom, jeżeli należność ta nie przekracza kwoty 1.000,00 zł. 

Ponadto umorzenia i udzielone ulgi stanowią dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą pomoc de minimis.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, jakich jednostek to będzie dotyczyć? 

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała szczególnie Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w zakresie opłat za wodę, ścieki, Miejsko – Gminny Ośrodek Opieki Społecznej.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad  

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest Gmina Pyzdry lub jej 

jednostki podległe („za”–15) 

 

Ad. 3.  

Dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym, niespełniającego 

warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

ustalono dotację na każdego ucznia z budżetu Gminy Pyzdry w wysokości równej 85% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem 

specjalnym, niespełniającego warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy  



o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 

ustawy („za” – 15). 

 

Ad. 4.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że gmina dla publicznego przedszkola 

prowadzonego przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego ustala dotację, która składa się z kwoty bazowej i uzupełniającej.  

Kwotę bazową wylicza się na podstawie kosztów ponoszonych na utrzymanie przedszkola 

gminnego. Gmina Pyzdry nie ma swojego przedszkola, w związku  z czym kwota bazowa 

dotacji jest wyliczona na podstawie danych uzyskanych z sąsiedniej gminy podobnej do 

gminy Pyzdry.  Dotychczas korzystano z danych uzyskanych z gminy Zagórów. Jednak w tej 

gminie koszty utrzymania przedszkola bardzo wzrosły. Dokonano rozeznania w innych 

gminach  

i przyjęto dane z gminy Żerków, które ustalają dotacje w wysokości 79 zł miesięcznie na 

każde dziecko.  W projekcie uchwały przyjęto dotacje w wysokości 80 zł  na każde dziecko.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości wyższej 

niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych („za” – 15). 

 

Ad. 5.  

Justyna Sosnowska, radna zaproponowała uszczegółowienie zapisów w projekcie uchwały  

o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 

oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:  

- brak zapisu, do kiedy będzie przekazywana dotacja z jednostki samorządu terytorialnego  

- w § 4 ust. 1 jest mowa o terminie przekazania rozliczenia z przyznanej dotacji, ale nic nie 

ma na temat korekty – zmiany liczby dzieci w ciągu miesiąca,  

- do zapisu paragrafu 7 – termin sporządzenia protokołu z kontroli,   

- mogłaby zostać rozszerzona informacja o liczbie uczniów z wyszczególnieniem uczniów 

klas I-III i IV - VIII,   

- kwestia zatwierdzenia przyznanej dotacji.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że w/w propozycje należy 

sprawdzić, czy mogą zostać zapisane w uchwale rady, bo może są zapisane w ustawie.   

Ewa Kubacka, pracownik Referatu Oświaty poinformowała, że po rozmowie z radcą  

prawnym projekt uchwały pozostaje w wersji niezmienionej. Propozycje radnej były zbyt 

szczegółowe, niektóre ujęte są w ustawie, a zapisów z  ustawy nie przepisuje się do uchwały.   

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych 

przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania („za” – 15). 

 

Ad. 6.  

Ewa Kubacka, pracownik Referatu Oświaty poinformowała, że za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Pyzdry ustala się opłatę w wysokości 1 zł, za każdą godzinę faktycznego 



pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki.  

Z projektu uchwały należy wykreślić z paragrafu 1 w ust. 1 wyraz „rozpoczętą” oraz ust. 2, 

którego treść jest już zawarta w ustawie. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego  przez uczniów w publicznych przedszkolach 

prowadzonych na terenie gminy Pyzdry („za” – 15). 

 

Ad. 7.  

Ewa Kubacka, pracownik Referatu Oświaty poinformowała, że został przygotowany 

projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół 

podstawowych działających na terenie Gminy Pyzdry oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

W paragrafie 1 w punkcie 1 w tabeli powinno być:  

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, uczą się w trybie stacjonarnym, 

prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz  

z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas 

pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Pyzdry oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów („za” – 15). 

 

Ad. 8.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 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" udzielając na ten cel 10.000 zł („za” – 15). 

 

Ad. 9.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że uchwała dotyczy zmian, jakie 

ustawowo wymuszono na gminach w zakresie odbioru bioodpadów.  

Z załącznika do uchwały o częstotliwościach odbioru odpadów;  

- w pozycji dotyczącej odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji zostały usunięte 

uwagi, na co zwrócił uwagę organ nadzoru,  

- wpisano przeterminowane leki – częstotliwość odbioru według zapotrzebowania,  

samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów lub do wyznaczonych 

punktów aptecznych,  

- odpady zielone - częstotliwość odbioru wg zapotrzebowania, samodzielnie dostarczone do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że odbył się już przetarg na wyłonienie 

odbiorcy odpadów komunalnych na okres 2 lat. Była tylko jedna oferta firmy Iglespol. Kwota 

łącznie na dwa lata jest wyższa o 200 tyś zł, dlatego przetarg został unieważniony. Będzie 

rozpisany drugi przetarg.  

Przypomniał, że gmina od stycznia ponosi wyższe opłaty za przyjęcie odpadów w Lulkowie   

o ok. 30%.  



Robert Nowak, radny zapytał, o ile musiałaby wzrosnąć opłata za śmieci ponoszona przez 

mieszkańca, żeby pokryć koszty?  

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdzi, że w roku 2017, gdy nie było podwyżki opłaty  

w Lulkowie i podwyżki kosztów transportu dopłata do śmieci wyniosła ok. 2 zł.  

W 2018r. gdy opłata przy odbiorze odpadów w Lulkowie wzrosła z 250 do 350 zł/ tonę i 

będzie wzrost transportu odpadów (wiadomy po przetargu), to ta różnica będzie dużo wyższa.  

Ponadto poinformował, że po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej jest zalecenie, aby 

koszty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w całości pokrywali mieszkańcy.  

W związku z czym zmiana opłaty będzie musiała być, można będzie rozważyć zróżnicowanie 

opłat np. w zależności od liczby osób w rodzinie.   

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi („za” – 15). 

 

Ad. 10.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że niedawno była podejmowana 

uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Pyzdry, jednak wymagała poprawy.  

Zmiany dotyczą min. występowania deratyzacji, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, załącznika do regulaminu dotyczącego częstotliwości odbioru odpadów.  

Elżbieta Ratajczyk, radna poddała pod rozwagę sposób comiesięcznego odbioru plastików 

przez cały rok, bo jest ich bardzo dużo.  

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że wprowadzając to rozwiązanie, zwiększy się 

liczba kursów, a co za tym idzie wzrosną koszty transportu odpadów.  

Zgłaszanych wniosków o odbiór plastików co miesiąc nie było, jedynie o zwiększenie liczby 

pozostawiania pustych worków na plastik.  

Ilona Nowicka, radna stwierdziła, że największy problem jest w tym, że większość 

mieszkańców nie zgniata butelek i dlatego tak dużo potrzebują pustych worków.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że dla gminy największym problemem jest 

odbiór popiołu. Dla tego rodzaju odpadu należałoby wymyślić jakieś rozwiązanie, by był 

osobno odbierany z posesji  i w wysypisku śmieci w Lulkowie i za niższą opłatę.  

Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że w gminie Lądek do popiołu są osobne 

pojemniki.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry („za” – 15). 

 

Ad. 11.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że po zasięgnięciu  opinii  Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego zalicza się drogę w obrębie geodezyjnym m. Pyzdry przebiegającą  na 

działkach nr 1363/2, 1364/5 o długości  75 metrów do kategorii drogi gminnej.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu („za” – 15). 

 

Ad. 12.  



Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił informację na temat interwencji, jaka miała 

miejsce w „hotelu dla psów” działającym w Zapowiedni. Chorymi, wychudzonymi 

zwierzętami zaopiekowało się  Pogotowie dla Zwierząt.  

Gmina w związku z zaistniałą sytuacją wydatkowała z budżetu gminy 27 tyś zł.  

Właściciel działki, na której znajdowały się zwierzęta w 2015 r. wystąpił z wnioskiem  

o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla schroniska dla zwierząt.  

Mieszkańcy pobliskich miejscowości byli przeciwni budowie schroniska. Została wydana 

decyzji negatywna.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt („za”–15). 

 

Ad. 13.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że został przygotowany projekt 

uchwały w sprawie wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej  działki gruntu o numerze 

374/1 położonej w Pyzdrach, na której powstała bezdotykowa dwustanowiskowa myjnia 

samochodowa. Wcześniej działka była wydzierżawiona umową na okres do 3 lat.  

Henryk Pyrzyk, radny zaproponował, aby teraz wydzierżawić na 10 lat z możliwością  

późniejszego wykupu działki.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na razie  nie jest brana pod uwagę sprzedaż 

w/w działki, bo nie wiadomo jak w przyszłości  będzie wykorzystywana działka gminna, na 

której obecnie znajdują się ogródki działkowe. Można by np. ogródki przenieść w inne 

miejsce, a tę działkę przeznaczyć pod zabudowę. Ale jest to propozycja na przyszłość.  

Elżbieta Kłossowska, radna zaproponował okres dzierżawy – 15 lat.  

Henryk Pyrzyk, radny poparł propozycję 15 lat dzierżawy, ale z możliwością  

wcześniejszego wykupu działki.  

Stanisław Janiak, radny uznał, że 10 letni okres dzierżawy wystarczy.  

Elżbieta Kłossowska, radna po przemyśleniu też przychyliła się do 10 letniego okresu  

dzierżawy.  

 

Radni ustalili okres dzierżawy – 10 lat.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości 

położonej w Pyzdrach („za” – 15). 

 

Ad. 14.  

Do biura Rady w okresie międzysesyjnym wpłynęły:  

 sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach za 2017 rok,  

  pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu 

ustalonego w uchwale budżetowej i o prawidłowości planowanej kwoty długu.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zgłosiła dziurę w jezdni na Rynku w Pyzdrach 

(naprzeciwko domu podcieniowego). 

 Stanisław Janiak, radny – jadąc do Wrześni, po prawej stronie jest reklama informująca, że 

w Pyzdrach w Rynku znajduje się bar, gdzie można zjeść obiad. Reklamę należy zdjąć, bo 

baru już nie ma.  

Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że przy ul. Niepodległości naprzeciwko cmentarza 

został wybudowany nowy chodnik. A jak można zauważyć chodnik stał się parkingiem dla 

samochodów.  



Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że w/w tematem powinien zająć się zarządca 

chodnika (Wielkopolska Dyrekcja Dróg Wojewódzkich) i Policja.  

Mieczysław Podlewski, radny zgłosił kolejny raz odprowadzenie wody deszczowej na 

moście w Rudzie Komorskiej. Woda cieknie po filarach, po rolkach. Miało to być wykonane  

w minionym roku. Pieniądze miały być, nie było wykonawcy.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady stwierdziła, że dzisiaj będzie uczestniczyła  

w sesji Rady Powiatu i ten wniosek zgłosi.  

Dodała, że Powiat będzie wykonywał odwodnienie drogi w Lisewie.  

Kazimierz Szablewski, radny poinformował, że jeden z mieszkańców Rudy Komorskiej 

zwrócił się z zapytaniem odnośnie budowy domu dla syna. Nie może uzyskać pozwolenia na 

budowę z uwagi na zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że temat jest znany. Była rozmowa  

z zainteresowanym.  

Na terenie gminy jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla Pyzdr i 9 wsi. 

Plany uchwala się po to, aby wprowadzić ład i porządek. Na wioskach jest wyznaczona 

zabudowa zagrodowa, czyli może budować się ten, kto ma przynajmniej 1 ha ziemi, czyli 

rolnik.  To rozwiązanie  ogranicza rozwój budownictwa ludzi nie związanych z rolnictwem.  

Wyżej wspomniany mieszkaniec Rudy Komorskiej chce przekazać działkę synowi, na której 

syn chciałby pobudować dom. Bez zmiany planu zagospodarowania tego nie może wykonać,  

bo nie jest rolnikiem. Można by rozważyć taka możliwość, ze każdy mieszkaniec sam 

określiłby sposób zagospodarowania swojej działki, ale nie wiadomo, czy organ nadzoru – 

wojewoda – takie rozwiązanie uznał za zgodne z prawem.  

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy został złożony wniosek na budowę kanalizacji  

w Ratajach? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że wniosek został złożony. Kwota 3,6 mln zł, 

dużą kwotę stanowi odtworzenie asfaltu po ułożeniu kanalizacji.  

  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Komisji Przewodnicząca Rady podziękowała  

wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 15 
00  

zamknęła XXVIII posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 


