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Protokół nr 20 

z posiedzenia Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 

i Porządku Publicznego 

 

Obrady rozpoczęto 21 lutego 2022 o godz. 9:00, a zakończono o godz. 10:20 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

1. Marcin Budziszewski  

2. Andrzej Łyskawa  

3. Krzysztof Paszak 

4. Zofia Sikorska-Rogowska  

oraz radna Monika Łakoma, członek Komisji Budżetowo – Finansowej.  

Lista obecności uczestników zebrania stanowi załącznik do protokołu.  

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i 

Miasta Pyzdry na rok 2022. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyznaczenia miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  regulaminu określającego zasady 

prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na 

wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Pyzdry 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

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

gminnych i ustalenia ich przebiegu położonych w obrębie geodezyjnym Pietrzyków – 

Kolonia, Dolne Grądy, Wrąbczynkowskie Holendry i Wrąbczynek.  

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

gminnych i ustalenia ich przebiegu położonych w Pyzdrach i Ksawerowie.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości zabudowanej 

położonej w Rudzie komorskiej na cele prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 

5 w Pyzdarch.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie statutu Miejsko -Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pyzdrach  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. 

11. Sprawy bieżące. 
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Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że zwiększyły się dochody gminy o kwotę 

484.492,00 zł:  lokalny transport zbiorowy -123.492,00 zł, zwiększone wpływy z opłaty za 

odpady komunalne po wprowadzeniu od stycznia br. wyższej opłaty - 361.000,00 zł. 

Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 1.309.492,00 zł:  

– lokalny transport zbiorowy -123.492,  

– przebudowa drogi wraz z chodnikami przy ul. 3 Maja w Pyzdarch -70.000,  

- punkt obsługi turystycznej -  15.000, 

- rezerwa ogólna 85.000, 

- gospodarka odpadami komunalnymi 361.000,00 

- kontynuacja remontu starej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji 30.000, 

- przebudowa centrum Pyzdr - 625.000.   

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów z tytułu 

czynszu mieszkalnego w rozdziale 70007 z grupy paragrafów 0750 do 0770 na kwotę 14.000 

zł.  

W wydatkach budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami 

paragrafów na kwotę 130.000 zł. W budżecie było zaplanowane zadanie pn. budowa zlewni 

dla kamperów – 60.000 zł. By pozyskać środki  z Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu 

Marszałkowskiego zachodzi konieczność zmiany nazwy zadania. Zaplanowane zadanie 

wykreśla się, a wpisuje zadanie pn. punkt obsługi turystycznej dla kamperów i planuje kwotę 

85.000 zł.  

W budżecie były zaplanowane środki na strzelnicę - wydatki majątkowe - 70.000 zł, które 

należy zmniejszyć, a wprowadzić w wydatkach bieżących kwotę 45.000 zł na remont szatni.  
Z uwagi na to, że dochody zwiększa się o 484.492,- zł, a wydatki o 1.309.492,- zł do budżetu 

są wprowadzane wolne środki w wysokości 825.000,- zł. 

Dodała, że kwota dochodów i wydatków może zmienić się o 12.000 zł, bo wpłynie pomoc dla 

osób poszkodowanych przez wichury. Z chwilą otrzymania pisemnego potwierdzenia 

otrzymania tej kwoty, zostanie ona wprowadzona do budżetu zarządzeniem burmistrza, a 

kwota dochodów i wydatków w projekcie uchwały o zmianach w budżecie zmieni się.   

 

Krzysztof Paszak, radny zapytał co będzie w budynku starej siedziby Centrum Kultury, 

Sportu i Promocji? 

Wioleta Topór- Mench, sekretarz odpowiedziała, że gmina otrzymała dofinansowanie na 

remont tego budynku i na razie musi być utrzymana działalność kulturalna. 

Andrzej Łyskawa, radny zapytał czy odbyły się przetargi na przebudowę rynku w Pyzdrach? 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że odbył się przetarg na zakup materiału, a 

drugi przetarg na wykonanie.   

Krzysztof Paszak, radny zapytał czy są już wnioski o pomoc dla poszkodowanych w wyniku 

silnych wiatrów. 

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że wpłynęły dwa wnioski.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  
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Ad. 2.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że weszła w życie ustawa o ułatwieniach 

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która 

zobowiązuje gminy do wyznaczenia miejsca na targowisku do prowadzenia handlu przez 

rolników bez opłaty. Wyznaczone zostało miejsce na targowisku. 

Ustawodawca wyznaczył tylko dwa dni tj. piątek i sobotę. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad 3.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że gmina w związku z wyznaczeniem 

miejsca do prowadzenia handlu dla rolników musi określić regulamin. Dotychczasowy 

regulamin będzie uwzględniał bezpłatny handel przez rolników w wyznaczonych dniach.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i 

ich domowników na wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Pyzdry 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

Ad. 4. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz przypomniała, że jest obowiązek co roku ustalać program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu został przesłany do Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami celem wydania opinii. W tym roku Towarzystwo wniosło uwagi.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że Towarzystwo tylko opiniuje, a nie uzgadnia treść 

uchwały. W związku z powyższym wprowadzono drobne zmiany do projektu uchwały.  

Krzysztof Paszak, radny zapytał, ile psów w biegłym roku wyłapano? 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że w 2021 roku przekazano do schroniska 

3 psy, a złapano i poszukano nowych właścicieli dla 12 psów.   

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

Ad. 5.  

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

Powiatu Wrzesińskiego drogi przebiegające na działce: 

-  o nr 165 obręb geodezyjny Pietrzyków-Kolonia o długości  371  m, 

-  o nr 424 obręb geodezyjny Grądy Dolne o długości  1,32  km, 

- o nr 267/9, 266/2 obręb geodezyjny Wrąbczynkowskie Holendry oraz na działce nr 432 

obręb geodezyjny Wrąbczynek o długości  1,462 km  

zalicza się do kategorii drogi gminnej. Drogi te mają już nadany numer, ale w celu 

uporządkowania rejestru dróg w Urzędzie Marszałkowskim konieczne jest podjęcie uchwały.   

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu położonych w obrębie 

geodezyjnym Pietrzyków – Kolonia, Dolne Grądy, Wrąbczynkowskie Holendry i 

Wrąbczynek. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

Ad. 6.  

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

Powiatu Wrzesińskiego drogi przebiegające na działce nr: 

- 1380/7, 1381/10, 1385/3, 1387/3 obręb geodezyjny miasto Pyzdry o długości  130  m,   

- 188 obręb geodezyjny Ksawerów, jednostka organizacyjna gmina Pyzdry o długości  875  

m,  

-286 obręb geodezyjny Ksawerów, jednostka organizacyjna gmina Pyzdry o długości  613m   

zalicza się do kategorii drogi gminnej. Drogi te mają już nadany numer, ale w celu 

uporządkowania rejestru dróg w Urzędzie Marszałkowskim konieczne jest podjęcie uchwały.   

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu położonych w 

Pyzdrach i Ksawerowie. 

 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad. 7.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że dobiega końca umowa dzierżawy na 

nieruchomość zabudowaną położoną w Rudzie Komorskiej o nr geodezyjnym 467 o 

powierzchni 0,79 ha. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały na dalsze 



5 
 

dzierżawienie tej nieruchomości na okres 10 lat na cele prowadzenia Warsztatu Terapii 

Zajęciowej. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Komorskiej na cele 

prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad 8.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że pani stomatolog w Pyzdrach 

wynajmująca już pomieszczenia w przychodni zdrowia zwróciła się o wynajęcie kolejnego 

pomieszczenia w związku z rozszerzeniem działalności w zakresie min. chirurgii szczękowej. 

Przygotowano projekt uchwały wyrażający zgodę na najem w drodze bezprzetargowej lokalu 

użytkowego znajdującego się w nieruchomości położonej na działce oznaczonej nr 

geodezyjnym 1498 w Pyzdrach, w zakresie zwiększenia powierzchni wynajmowanego lokalu 

z 39,76 m
2
 do 77,56 m

2
 na okres 10 lat. Zmiany te związane są z wnioskiem obecnego 

najemcy o wynajem dodatkowych pomieszczeń o powierzchni 37,80 m
2
. 

Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że oprócz rozszerzenia działalności stomatologicznej  

prowadzone są działania w zakresie uruchomienia w Pyzdrach gabinetu ginekologicznego.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w Pyzdrach. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad. 9.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że statut Miejsko -Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pyzdrach zatwierdzony na sesji w dniu 8 grudnia 2021 roku został przez 

wojewodę wielkopolskiego uchylony w całości. Powodem było nieopublikowanie dokumentu 

w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego.  

W związku z powyższym ponownie statut biblioteki zostanie przedłożony radnym do 

zatwierdzenia i przekazany do ogłoszenia w dzienniku.   

Wspomniała, że gdy uchwalany był obowiązujący statut biblioteki, był zapis w uchwale o 

konieczności opublikowania statutu w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego, 

to wtedy organ nadzoru ten zapis uchylił. Teraz, gdy tego zapisu nie było, jest stanowisko 

wojewody, że statut powinien być opublikowany.   

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

w sprawie statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach.  
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Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

Ad. 10.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że pani sołtys sołectwa Rataje wystąpiła z 

wnioskiem o zgłoszenie sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,który 

daje możliwości do pozyskiwania dofinansowania. Do tego programu zgłosiło się już 8 

sołectw. Sołectwo Lisewo już  skorzystało z dofinansowania. Większą szansą na otrzymanie  

środków jest wykazanie wkładu własnego i oczywiście posiadanie odpowiednich 

dokumentów.   

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie zgłoszenia sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad.11.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że odbył się pierwszy przetarg dotyczący 

przebudowy centrum Pyzdr tj. na zakup materiału. Wpłynęły tylko dwie oferty. Wygrała 

firma „Bąk”. Został też ogłoszony przetarg na wykonawstwo. Złożonych zostało pięć ofert.  

Wygrała firma z Chocza. Po przetargu okazało się, że kwota na tą inwestycję jest o 300 tyś. 

wyższa od zaplanowanej w budżecie. Przypomniał, że planując budżet na 2022 r. 

zaplanowano na to zadanie kwotę o 1,5 mln niższą niż wykazywał kosztorys. Według 

kosztorysu inwestycja była wyceniona na prawie 7 mln zł. Po podpisaniu umowy z 

wykonawcą prace powinny się rozpocząć w marcu.  

Już niebawem zostanie ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku szkolnego w 

Pyzdarch.  

W sprawie gazyfikacji trwają działania w  zakresie podpisania porozumienia z Polska Spółką 

Gazownictwa   

Gmina Pyzdry jest gminą popegeerowską i z tego powodu jest kolejna możliwość ubiegania 

się o środki – są przygotowywane dwa wnioski.  

 

W tym tygodniu przyjedzie do Pyzdr - Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński i będzie okazja do rozmów na temat dróg 

wojewódzkich.  

7 marca w Pyzdrach jest zaplanowane spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich podczas 

którego zostanie poruszony min. temat suchego stawu. 

Zofia Sikorska- Rogowska, radna zapytała o rozbudowę oczyszczalni ścieków.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że planowana jest rozbudowa oczyszczalni o 

trzeci bioblok, by oczyszczalnia była wystarczająca dla całej gminy. Po rozbudowie 

oczyszczalni będzie trzeba przeprowadzić kontrole odnośnie przyłączy posesji do kanalizacji 

sanitarnej.   
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Będą jeszcze złożone wnioski o dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej Pietrzyków 

– Kolonia – Ksawerów, drogi w m. Zapowiednia o dł. ok 2 km, gdzie konieczny będzie 

wykup gruntu na poszerzenie jej szerokości, remont świetlic w Rudzie Komorskiej i we 

Wrąbczynku i rozbudowa strażnicy w Pyzdrach (dobudowa piętra na jednym z niższych 

budynków od strony parku). 

Zebrani na posiedzeniu Komisji dyskutowali na temat szkód jakie wyrządziły w ostatnich 

dniach huragany w gminie Pyzdry.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że do biura rady w okresie 

międzysesyjnym wpłynęły opinie Regionalnej izby Obrachunkowej o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Gminy i Miasta  Pyzdry  i o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego Miasta Pyzdry oraz sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli. 

 

Andrzej Łyskawa, radny zgłosił, aby w komunikacie o numerach wewnętrznych Urzędu Miejskiego w 

Pyzdrach wykreślić Zakład Gospodarki Komunalnej, ponieważ nie można przełączyć rozmowy do 

Zakładu z centralki  telefonicznej Urzędu.   

Ponadto zgłosił, że plandeka imitująca fasadę budynku znajdującego się przy księgarni w Pyzdrach 

szczególnie w czasie silnych wiatrów stwarza realne zagrożenie dla użytkowników drogi i chodnika.  

 

Krzysztof Paszak, radny zapytał o remont nawierzchni dróg powiatowych po zimie.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że tematy dotyczące łatanie dziur w 

nawierzchni dróg powiatowych należy zgłaszać do Powiatu najlepiej poprzez radnego 

powiatowego.   

 

Monika Łakoma, radna zapytała, czy jest jakaś możliwość udzielenia pomocy rodzinie w 

zakupie samochodu, która dowozi dziecko na autobus do szkoły specjalnej?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że temat jest znany. Teraz nie, ale w przyszłym 

roku można by przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży kalendarza gminnego.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął dwudzieste posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  
 


