
Protokół nr 8/2011 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 1 grudnia 2011 roku 

w godzinach 1100– 1415. 
 

 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
otworzyła p. Hanna Skrzydlewska stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu 
uczestniczy 6, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Pyzdrach.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej 

nieruchomości położonej w m. Ruda Komorska.  
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości położonej w m. Królewiny.  
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/238/06 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24.02.2006r. w sprawie sprzedaży własności 
nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działek.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2029/2 i 2032/4 położonych  
w Pyzdrach.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2158,1558,431 położonych  
w Pyzdrach.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.  

13. 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”.  

14. Sprawy bieżące.  
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Ad. 1.  
Przemysław Kowalski ustosunkował się do pytań radnych zadanych na jednym  
z wcześniejszych posiedzeń Komisji odnośnie Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Puszcza Pyzdrska”.  
Statut w/w organizacji jest wzorowany na innych statutach lokalnych organizacji 
turystycznych działających w Polsce.  
Gmina po przystąpieniu do lokalnej organizacji będzie zobowiązana jako członek do 
aktywnego uczestniczenia w działalności stowarzyszenia. Gmina będzie działać poprzez 
swojego przedstawiciela.  
Do tej pory do stowarzyszenia przystąpiły już 2 gminy: Zagórów i Blizanów.  
W Statucie nie została dokładnie określona siedziba stowarzyszenia, podano tylko Gminę 
Pyzdry. Lepiej nie podawać dokładnego adresu, bo w przypadku zmiany siedziby nie 
potrzeba zmieniać statutu.  
Zostanie zaproponowany adres Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr - mieszkanie prywatne 
ul. Zwierzyniec. 
W Statucie jest zapisane, że najpierw działalność stowarzyszenia opiera się na pracy 
społecznej członków, a później można utworzyć biuro i zatrudnić osoby.  
Na początku działalności nie ma pieniędzy i nie ma mowy o zatrudnieniu pracownika, ale  
w statucie jest zapis perspektywiczny pozwalający w przyszłości, gdy będą środki zatrudnić 
pracowników.  
Puszcza Pyzdrska obejmuje obszar 14 gmin.  
Organizacje otrzymujące pieniądze w konkursach grantowych nigdy nie otrzymują pieniędzy 
na administrację. Można jedynie przeznaczyć pieniądze na księgową, opłaty biurowe.  
W Statucie wymieniona jest działalność pożytku publicznego stowarzyszenia. Część 
działalności jest odpłatna, część nieodpłatna. Odpłatna to znaczy, że może być sprzedaż po 
kosztach, by część wydatków odzyskać np. zostanie wydany folder i będzie go można 
sprzedawać po kosztach, bez żadnego zysku.  
Nie ma wymogu ogłaszania utworzenia stowarzyszenia w monitorze polskim. Zgłasza się 
tylko do KRS. 
W statucie zostało też zapisane, że członkowie wybrani do właz stowarzyszenia mogą tę samą 
funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji. Taka forma zapisu może być, może też zostać 
zmieniona.  
Po zarejestrowaniu stowarzyszenia składki dla członków zostaną dopiero ustalone.  
Na pierwszym spotkanie dotyczącym utworzenia lokalnej grupy turystycznej, które odbyło się 
w Gizałkach padła propozycja składki w wysokości 3.000 zł rocznie od gminy i 100 zł od 
innych członków. 
Temat puszczy pyzdrskiej jest bardzo inspirujący, bo w br. udało się na ten cel pozyskać  
60.000 zł. Pozyskiwanie pieniędzy jest utrudnione, ponieważ trzeba wykazywać wkład 
własny. Została wydana mapa Puszczy Pydrskiej, powstanie także katalog z propozycjami 
budowy domów dawna techniką.  
Poinformował, że 5 grudnia br. w Pyzdrach odbędzie się konferencja, na którą zostali 
zaproszeni architekci z całego kraju, którzy zajmują się ratowaniem dziedzictwa kultury na 
wsi. Teren Puszczy Pyzdrskiej słynie z budownictwa z rudy żelaza. To można w przyszłości 
wykorzystać do promocji terenów gminy Pyzdry.  
Dnia 9 grudnia 2011 r. zaplanowane jest zebranie założycielskie.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” 
(„za” -4).  
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Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” („za” – 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.  
Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 13.722,80 zł: 
- dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 4.722,80 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych)  
- dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę - 9.000,- zł (dotacja od Starosty Powiatu Wrzesińskiego na 
działalność świetlic socjoterapeutycznych).  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 13.722,80 zł: 
- dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 4.722,80 zł (na przeciwdziałanie alkoholizmowi)  
- dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę - 9.0000,- zł (dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i 
Promocji).  
Przeniesienia miedzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:  
- dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 i 4300 zwiększyć o kwotę 30.000 zł (bieżące utrzymanie dróg),  
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejszyć o 167.306,85 zł (pozostało po przetargu na drogę  
   we Wrąbczynkowskich Holendrach),  
- dz.750 rozdz. 75095 zwiększyć o 9.706,85 zł (diety dla sołtysów),  
- dz. 757 rozdz. 75702 zwiększyć o kwotę 35.000 zł (odsetki od kredytów),  
- dz. 758 rozdz. 75818 zwiększyć o 37.600 zł (rezerwa ogólna),  
- dz. 801 rozdz. 80101 zwiększyć o 36.200 zł (szkoły podstawowe),  
- dz. 801 rozdz. 80110 zwiększyć o 25.141 zł (gimnazjum),  
- dz. 862 rozdz. 85202 zwiększyć o 25.000 zł (domy pomocy społecznej),  
- dz. 854 rozdz. 85401 zmniejszyć o 61.341 zł (świetlice szkolne),  
- dz. 900 rozdz. 90003 zwiększyć o 30.000 zł (oczyszczanie miast i wsi).   
 
Dodatkowe propozycje po sporządzeniu projektu uchwały:  
- dz. 801 rozdz. 80104 zwiększyć plan dochodów o 15.000 zł (dochody z tytułu odsprzedaży 
obiadów), a zwiększyć plan wydatków dz. 801 rozdz. 80104 (zakupy żywności i wymiana 
regałów w świetlicy przedszkolnej),   
Na tę okoliczność zostanie sporządzony dodatkowy załącznik o rachunku dochodów 
własnych.  
- zwiększy się także kwota dochodów i wydatków bieżących o 5. 403 zł (dotacja na zakup 
wyprawek dla uczniów szkół podstawowych klas I-III).  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie wraz z dodatkowymi zmianami („za” 4). 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
wraz z dodatkowymi zmianami („za”- 2 nieobecny -1). 

 
Ad. 3.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowym 
ulicom w Pyzdrach.  
Nowe ulice znajdują się w pobliżu przedszkola i jest propozycja nadania im następujących 
nazw:  
- Jana Pawła II (od ul. Szybskiej przy przedszkolu do ul. Farnej),  
- Sportowa (od ul. Nowoogrodowej do boisku orlik do ul. Jana Pawła II),  
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- Jaśminowa (równoległa do ul. Jana Pawła II).  
Lechosław Sulkowski, radny zaproponował, aby od proponowanej ul. Jaśminowej nadawać 
nazwy ulicom królów polskich, bo tam zapewne w przyszłości powstanie osiedle 
mieszkaniowe np. osiedle piastowskie.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że jak się planuje osiedle między ul. Szybską, Farna a 
Nowoogrodową, to nazwy ulic powinny iść w jednym kierunku, a nie jedna ulica ma nazwę 
Sportowa inna Jana Pawła II, a jeszcze inna Jaśminowa.  
Na osiedlu Reymonta ulice otrzymywały nazwy pisarzy. Dlatego propozycja nazwy ulicy 
Jaśminowa powinna zostać zmieniona.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa proponuje następujące nazwy ulic: Jana Pawła II, 
Bolesława Pobożnego, Sportowa („za” 4).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji proponuje następujące nazwy ulic: Jana Pawła II, Bolesława 
Pobożnego, Sportowa („za” 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 4.  
Arleta Ostrowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie wykorzystuje parter budynku szkolnego. 
Podopiecznych w jest obecnie 35. Będą prowadzone starania, aby w perspektywie ich liczbę 
zwiększyć.  
Oprócz tego Środowiskowy Dom Samopomocy wspólnie ze szkołą korzysta z sali 
gimnastycznej. Grafik zajęć jest tak opracowany, aby nikt nikomu nie przeszkadzał.  
Środowiskowy Dom Samopomocy ma pracownie: gospodarstwa domowego, stolarska, 
komputerowa, artystyczna i rehabilitacja ruchowa.  
W Ośrodku zatrudnionych jest 13 osób, z tego 2 osoby na urlopie wychowawczym, 1 na 
urlopie macierzyńskim.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że w/w liczba osób straci pracę, bo jak słyszał 
budynek będzie do sprzedaży.  
Arleta Ostrowska odpowiedziała, że Środowiskowy Dom Samopomocy będzie nadal istniał. 
Ośrodek istnieje już 6 rok i przez ten czas zainwestowano ponad 500.000 zł. 
Przecież nikt o sprzedaży budynku szkolnego nie mówi, tylko Pan radny.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu Miejskiego  
Do oddziału „0” w szkole w Pietrzykowie uczęszcza 18 uczniów (rocznik 2005 – 10, rocznik 
2006 – 8 uczniów). Do klasy I uczęszcza 3 uczniów, do klasy II – 11, do klasy III- 6 uczniów.  
Nauczycieli zatrudnionych na pełen etat jest 3, jeden nauczyciel na 3/20, jeden nauczyciel na 
6/18 etatu, jeden nauczyciel na 3/18.  
Ponadto w okresie letnim zatrudniany jest na 0,5 etatu pracownik gospodarczy, 0,5 etatu 
sprzątaczki, a w okresie zimowym od 15 października do 15 kwietnia zatrudniony jest palacz 
-  1,5 etatu.  
Przy likwidacji szkoły uczniowie z Pietrzykowa z klas I-III zostaną wchłonięci do oddziałów 
w Szkole Podstawowej w Pyzdrach. Nie będzie dodatkowego oddziału.  
Natomiast nie wiadomo, co będzie z obecnym oddziałem „0”, bo jest projekt mówiący o tym, 
że do września 2014r. zostanie przedłużony termin, w którym to rodzic będzie decydował, 
czy dziecko 6 letnie pośle do klasy pierwszej, czy pozostawi w oddziale ‘0”.  
Także nie wiadomo ile od przyszłego roku szkolnego pójdzie dzieci do klasy pierwszej  
w Pyzdrach. Gdyby poszły do klasy pierwszej wszystkie dzieci z obecnego oddziału „0”, to 
byłyby trzy oddziały klasy pierwszej i dodatkowy z Pietrzykowa.  
W przypadku przejęcia dzieci z Pietrzykowa przez szkołę w Pyzdrach byłby dodatkowy 
dowóz dzieci do szkoły. Autobus w Ksawerowie byłby po dzieci o godz. 740  i po zajęciach 
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szkolnych dzieci byłyby odwożone. W przypadku, gdyby dzieci kończyły lekcje nie o jednej 
godzinie, to będą mogły skorzystać ze świetlicy.  
Koszt dodatkowych dowozów to według obecnych stawek 2.384 zł miesięcznie.  
Obecnie dowożeni są uczniowie z klas IV-VI i gimnazjum do Pyzdr jednym autobusem.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że najmłodsze dzieci z Pietrzykowa będą dowożone do 
Pyzdr, a uczniowie klas IV-VI z innych szkół będą uczyły się na miejscu.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedziała, że z wyliczeń wynika, że 
w klasach IV-VI jest dość duża liczba uczniów i przejęcie ich teraz do Pyzdr jest niemożliwe. 
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, co jest powodem zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Pietrzykowie?  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedziała, że głównym powodem jest 
brak środków finansowych, a szkoła ta jest najdroższa w utrzymaniu. Utrzymanie 1 ucznia 
wynosi 12.000 zł. Ponadto w szkole tej jest mało uczniów. Odległość z Pietrzykowa do Pyzdr 
jest niewielka. Koszty dowozu nie będą duże. Nauczyciele zostaną przejęcie do Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, co po likwidacji szkoły będzie z budynkiem?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że w najgorszym przypadku będzie 
wykorzystywany tylko przez Środowiskowy Dom Samopomocy.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz dodał, że był pomysł przeniesienia do Pietrzykowa szkoły 
specjalnej z Wrześni. Jednak nie doszło to do skutku.  
Jest kolejny pomysł zagospodarowania przez Starostwo piętra budynku szkolnego przez 
rozszerzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. O rozwiązaniu powyższej 
propozycji będzie się można dowiedzieć najszybciej w I kwartale 2012r.  
Henryk Pyrzyk, radny zaproponował, aby wystąpić do Starosty Wrzesińskiego, aby 
zapewnił, że przejmie w użytkowanie budynek szkolny w Pietrzykowie i zajmie się jogo 
utrzymaniem.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że Starosta nie przejmie budynku, bo budynek 
pójdzie pod młotek. Dodał, że jak zostanie zlikwidowana szkoła w Pietrzykowie, to dalej 
zostaną zlikwidowane we Wrąbczynkowskich Holendrach, Lisewie i Górnych Grądach. 
Pozostanie tylko szkoła w Pyzdrach. A za kilka lat będzie wyż demograficzny i dzieci nie 
będą miały się gdzie uczyć.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu Miejskiego – po liczbie urodzeń drastycznego wyżu 
demograficznego nie widać.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytali ile z likwidacji szkoły w Pietrzykowie będzie zysku  
i czy to pokryje wynagrodzenie, jakie otrzymuje burmistrz?  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu Miejskiego – w 2013 r. będzie to zysk ok. 400.000 zł.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał dyrektorkę szkoły, czy jest za likwidacją szkoły?  
Arleta Ostrowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie 
Dyrektorem tej placówki jest od 2001 r. i leży jej na sercu dobro szkoły. Jednak jako 
gospodarz placówki widzi, jakie oszczędności musi czynić. W 2011r. poczynione zostały 
duże oszczędności, a dzieci jest coraz mniej. W związku z tym szkoła ta nie jest wstanie się 
utrzymać.  
Rodzice ubolewają nad faktem zamiaru likwidacji szkoły. Jednak wszystkie rozmowy 
odbywają się bez udziału dyrektora szkoły. Zawiązał się Komitet, który się spotyka.  
Przez cały czas od zawiązania się Komitetu ds. obrony szkoły walczy on z dyrektorem szkoły. 
To Komitet zastanawia się na jakich zasadach jest przyjęta w Ośrodku, czy był konkurs, czy 
ma kwalifikacje, jaki posada majątek, kiedy godzi wszystkie obowiązki dyrektora  
i kierownika – jak to jest możliwe.  
Stwierdziła, że wszelkie wymogi spełnia do prowadzenia ośrodka. Pracuje codziennie długo  
i nie zasłużył sobie na takie traktowanie przez Komitet.  
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Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że ktoś sieje zamęt między dyrektorem szkoły, Komitetem 
a gminą. To była taktyka, żeby dyrektora szkoły skłócić z rodzicami, mieszkańcami. A dana 
osoba się śmieje.  
Podobna sytuacja była z p. Tomaszewską, pracownikiem szkoły, którą zwolnić musiała 
dyrektor szkoły, a ktoś był czysty.  
Grzegorz Ławniczak, radny – a kto zlikwiduje szkołę – Burmistrz nie, to przecież rada.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu Miejskiego poinformowała, że na wczorajszej 
konferencji w Poznaniu radca z Ministerstwa Edukacji powiedziała wprost, że gminom 
brakuje pieniędzy na szkoły, ponieważ są szkoły o małej liczbie uczniów. Gminy nie robią nic 
z siecią szkół.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że planuje się dołączyć dzieci ze szkoły  
z Pietrzykowa do Pyzdr, a już teraz dzieci w szkole w Pyzdrach uczą się na stołówce, bo nie 
ma wystarczającej liczby izb lekcyjnych.  
Likwidacja szkoły na wsi, to likwidacja jedynego ośrodka kultury na wsi. Najlepiej na wsiach 
zlikwidować szkoły, zwinąć asfalt a rozwinąć go w mieście, pobudować szkołę w mieście, bo 
taka przyjdzie konieczność. Przecież będzie budowane przedszkole w Pyzdrach, na które 
potrzebnych jest kilka milionów, a na utrzymanie szkoły w Pietrzykowie kilka tysięcy.  
Na wsi nic nie jest potrzebne.  
Elżbieta Ratajczyk, radna odpowiedziała, że stołówka w pewnych godzinach jest pusta  
i dlaczego nie miałaby być wykorzystywana jako klasa. 
Kazimierz Szablewski radny zapytał, jakie jest prywatne zdanie p. Ostrowskiej w sprawie 
szkoły? 
Arleta Ostrowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie 
Prywatnie chciałaby, żeby została, ale wie, że do tego potrzebne są pieniądze.  
Dodała, że kilka lat temu nikt nie przewidział, że dojdzie do dyskusji na temat likwidacji 
szkoły i przez te lata dzięki budżetowi szkoły piętro budynku też było remontowane min. 
wymienione zostały wszystkie okna.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że na kształcenie w zakresie osób 
niepełnosprawnych są pieniądze państwowe. Dochodzi nawet do paradoksu, bo wojewoda 
dysponuje pieniędzmi na różnego rodzaju ośrodki dla osób niepełnosprawnych, a od 1996 r,, 
gdy gminy zostały zobowiązane do przejęcia szkół pieniędzy na ich utrzymanie jest coraz 
mniej. Temat finansowania szkół dotyka prawie każdą gminę. Niektóre gminy reformę w 
oświacie przeprowadziły w latach 90 tych, pozostałe gminy do tematu reformy w oświacie 
wracają teraz.  
Problemy mają nie tylko małe gminy, ale także duże miasta np. Poznań, w którym też 
dokonuje się likwidacji kilkunastu szkół.  
Pieniądze na szkoły są przydzielane na ucznia i szkoły o małej liczbie uczniów tracą rację 
bytu.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że najpierw należałoby wprowadzić reorganizację  
w szkołach w zakresie uczniów starszych tj. klas IV-VI. Dlaczego nie są podejmowane 
działania w szkole w Lisewie, Wrąbczynkowskich Holendrach, Górnych Grądach?  
Grzegorz Ławniczak radny stwierdził, że jak zostanie zlikwidowana szkoła w Pietrzykowie, 
to w przyszłości będą likwidowane następne. Czy wówczas radni będą głosowali za ich 
likwidacją.  
Kazimierz Szablewski, radny stwierdził, że jak na wsiach nie będzie szkół, to będą wsie. 
Będzie pustka, gdzie będzie działalność kulturalna? Szkoły na wsiach istniały  
i powinny nadal funkcjonować.  
Nie poprze likwidacji żadnej ze szkół.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu Miejskiego stwierdziła, że wiele lat temu do szkół  
wiejskich uczęszczało bardzo dużo dzieci np. do szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach 
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ok. 300 uczniów, obecnie ok. 60, funkcjonowała szkoła w Królewnach, w której od wielu lat 
nauka nie jest prowadzona.  
Rodzi się bardzo mało dzieci, rodzice wyjeżdżają z gminy w poszukiwaniu pracy.  
Z symulacji urodzeń na podstawie zameldowania wynika, że jest określona liczba dzieci,  
a gdy przychodzi do zapisania uczniów do szkoły, to jest ich o wiele mniej np. w Lisewie   
w oddziale „O” z dwóch roczników miało być 34 dzieci, a zapisanych jest 21.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że zmieniły się zasady tworzenia budżetu. 
Dochody muszą pokrywać wydatki. Zmiana zasad ma na celu wyeliminowanie zaciągania 
przez gminy kredytów, by się dalej nie zadłużały pod kątem inwestycji unijnych  
W poprzedniej kadencji było wykonanych wiele inwestycji, w tym takie, które nie miały 
żadnego dofinansowania i teraz trzeba zaciągnięte środki spłacać.  
Trudno jest teraz spiąć budżet bez oszczędności.  
Dopóki można było, to wszystkie szkoły były utrzymywane, także szkoła w Pietrzykowie,  
w której koszt na jednego ucznia wynosił 12.000 zł. 
Ale zmiany wymusza wprowadzona przez państwo reforma oświatowa, która spowodowała 
powstanie gimnazjów, wprowadzenie, że nauczyciele muszą mieć uprawnienia do 
prowadzenia poszczególnych przedmiotów przez co rzesza nauczycieli się zwiększyła. 
Ponadto zmniejszana jest subwencja, a liczna dzieci maleje.  
Wioska bez szkoły staje się „kulturalnie głucha”, ale fakt też jest taki, że po zajęciach 
lekcyjnych w budynkach szkolnych już nic się prawie nie dzieje. 
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, ze Burmistrz nie ma już pomysłu na nic, bo za długo już 
jest na tym stanowisku.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że kwestii ratowania szkoły rozważane było 
powołanie stowarzyszenia. Powzięte zostały informacje na temat rozpoczęcia funkcjonowania 
szkół pod stowarzyszeniem. Takie szkoły funkcjonują, ale są wspierane z budżetu gminy np. 
opał, energie.  
Szkoła w Pietrzykowie utrzymała się tak długo dzięki wprowadzeniu do budynku szkolnego 
drugiej instytucji tj. Środowiskowego Domu Samopomocy.  
Nie można też wymagać, aby z jednej strony były wykorzystywane inwestycje, jak z tego 
budżetu trzeba dołożyć 2,5 mln zl do oświaty. Teraz jest już dylemat.  
W gminie Miłosław pobudowany został nowy kompleks szkolny, aby w perspektywie 
dowozić do niego uczniów z terenu gminy.  
Gdy powstawały gimnazja była rozważana kwestia zlokalizowania gimnazjum  
w Pietrzykowie, ale wówczas małe dzieci z Pietrzykowa dowożone byłyby do Pyzdr. Dlatego 
w Pietrzykowie pozostała szkoła 3 klasowa.  
Obecny stan oświaty w gminach wynika z wprowadzenia kilka lat temu reformy w oświacie, 
wprowadzono gimnazja, nauczyciele muszą mieć specjalizacje, zmalała liczba uczniów, 
zmniejsza się subwencja.  
Temat oświaty jest bardzo trudny i przez kilka lat nie był poruszany, ale teraz już trzeba 
podjąć konkretne działania.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że Burmistrz nie podejmował tematu oświaty, ponieważ 
obawiał się o wynik kolejnych wyborów samorządowych.  
Mieczysław Podlewski, radny zarzucił Burmistrzowi, dlaczego w swojej kampanii 
wyborczej nie wspomniał, że będzie miał zamiar zlikwidować obwód szkolny w Lisewie, 
szkołę w Pietrzykowie, podnieść sobie wynagrodzenie.  
Henryk Pyrzyk, radny dodał, że w urzędzie każde stanowisko jest zdublowane i w Urzędzie 
żadnych oszczędności się nie przeprowadza.  
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Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji Samo-rządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie („za”- 2, „przeciw”–
1, „wstrzymał się” -1).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie („za” - 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 5.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia  
w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości nr 467 o pow. 0,79 ha położonej  
w Rudzie Komorskiej na cele prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.  
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wydzierżawienia na 10 lat zabudowanej nieruchomości położonej w m. Ruda Komorska 
(„za” – 4).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na 
10 lat zabudowanej nieruchomości położonej w m. Ruda Komorska („za” – 2, nieobecny -1)  
 
Ad. 6. 
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
zabudowanej nieruchomości nr 381 o pow. 0,50 ha położonej w m. Królewny.  
W związku z tym, że gmina nie ma pieniędzy na zagospodarowanie budynku, zostaje on 
zaproponowany do sprzedaży.  
Hanna Skrzydlewska, radna przypomniała, że budynek w m. Królewiny został wycofany ze 
sprzedaży. Minęło parę lat, a budynek jak stał tak stoi dalej, ponieważ gmina nie ma 
możliwości finansowych na jego wyremontowanie, zagospodarowanie.  
Antonina Balicka, skarbnik dodała, że czynnik finansowy jest ważny, ale chociażby gmina 
zagospodarowała budynek, to i tak nie może prowadzić działalności gospodarczej.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że były czynione starania w zakresie 
zagospodarowania budynku. Prowadzone były rozmowy z ówczesnym dyrektorem szpitala  
p. Zbyszko Przybylskim w sprawie utworzenia filii szpitala w zakresie rehabilitacji. Także 
były rozmowy z Zarządem Powiatu, że gmina byłaby skłonna przekazać budynek aby 
wykorzystać go pod kątem DPS. Ale stan budynku uniemożliwiał wykonanie tylko adaptacji 
na określenie cele. Wymagany byłby gruntowny remont, albo budowa od nowa.  
Przypomniał, że w części budynku zamieszkuje rodzina, która opiekuje się całą 
nieruchomością. 
 
Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w m. Królewiny („za” – 4).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
zabudowanej nieruchomości położonej w m. Królewiny („za” – 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 7.  
Aleksandra Kobielak, pracownik Urzędu stwierdziła, że uchwała Nr XXVI/238/06 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie sprzedaży prawa własności 
nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działek nr 2029/2 i 2031/4 położonych  
w Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej została podjęta na podstawie przepisów ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. W obecnym stanie prawnym sprawa 
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powinna być załatwiona i uchwała powinna być podjęta na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
 
Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXVI/238/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24.02.2006r. 
w sprawie sprzedaży własności nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działek („za” 4).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
Nr XXVI/238/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 24.02.2006r. w sprawie sprzedaży 
własności nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działek („za” 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 8.  
Aleksandra Kobielak, pracownik Urzędu omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2029/2 i 2032/4 położonych  
w Pyzdrach.  
Według przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości opłata za przekształcenie jest równa różnicy pomiędzy ceną 
nieruchomości, a wartością posiadanego przez osobę uprawnioną prawa użytkowania 
wieczystego. Opłata ta określona może być tylko przez rzeczoznawcę majątkowego. 
 

Oznaczenie 
nieruchomości 
w ewidencji 

Powierzchnia 
w m 2 

Wartość 
nieruchomości 

w zł 

Oszacowana wartość 
prawa użytkowania 
wieczystego w zł 

2029/2 1456 37 380 23 750 
2032/4 3841 93 210 59 508 

 
Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie 10 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2029/2 
 i 2032/4 położonych w Pyzdrach („za” – 3, „przeciw” 14).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie 10 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2029/2 i 2032/4 położonych  
w Pyzdrach („za” – 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 9  
Aleksandra Kobielak, pracownik Urzędu omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2158,1558,431 położonych  
w Pyzdrach (ul. Slowackiego, Targowa, Farna).  
 

Oznaczenie 
nieruchomości 
w ewidencji 

Powierzchnia 
w m 2 

Wartość 
nieruchomości 

w zł 

Oszacowana wartość 
prawa użytkowania 
wieczystego w zł 

2158 1009 28 481 20 366 
431 241 7 426 4 296 
1558 342 10 190 6 094 
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Komisja Budżetowo - Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie 20% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 
2158,1558,431 położonych w Pyzdrach („za”– 4).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie 20% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości nr 2158,1558,431 położonych  
w Pyzdrach („za”- 2, nieobecny -1). 
 
Ad. 10 - 11 
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekty uchwał w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Środki wpływające do budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojowo 
alkoholowych są w części przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w części na 
zwalczanie narkomanii.  
Na rok 2012 zaplanowana jest kwota 25.000 zł na zwalczanie narkomanii, 75.000 zł na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi.  
Powyższymi środkami dysponuje Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Pyzdrach.  

 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii („za” – 4).  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii („za” – 2, 
nieobecny -1).  
 
Ad. 12.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.  
Gmina mając opracowany program współpracy może na początku każdego roku rozpisać 
konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Te zadania 
publiczne mogą być wybrane spośród tych, które są ujęte w programie współpracy.  
Od wielu lat ogłaszany jest konkurs w zakresie kultury fizycznej i sportu, do którego 
przystępowały: Klub Sportowy Warta i Tekwoondo, turystyki i wypoczynku (Towarzystwo 
Turystyki Wodnej Perkoz, organizacja półkolonii, związek wędkarzy, LOK), edukacja 
regionalna (Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr).  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 
2012 rok („za” – 4). 
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok („za” – 2, 
nieobecny -1). 
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Ad. 13.  
Komisja Budżetowo – Finansowa i Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wyraziły zgodę na 
przystąpienie 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”. Gmina przeznaczy 10.000 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest na terenie gminy i miasta Pyzdry w 2012r.  („za” – 4), („za” – 
2,nieobecny -1).  
 
Ad. 14.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że ok. 30 osób (część z nich to tzw. letnicy, 
albo w trakcie budowy) nie ma jeszcze pojemników na odpady. Są czynione starania, aby 
takich rodzin było jak najmniej.  
Wpłynęło pismo od firmy gazowej w sprawie zmiany studium zagospodarowania 
przestrzennego. Firma informuje, że na terenie gminy Pyzdry leży złoże gazu Lisewo. W 
2012 r. planowany jest wykonanie drugiego odwiertu, które ma na celu rozpoznanie 
wschodniej części złoża. Firma ma zgodę od Ministerstwa  Środowiska wspólnie z gminą 
Gizałki na 1,414 mld m3 gazu ziemnego do wydobycia.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, do kiedy można składać wnioski do studium i planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy? 
Na jakim etapie jest sprawa budowy domu wielorodzinnego w Pyzdrach? 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że wniosku do studium i planu 
zagospodarowania można składać do 30 stycznia 2012r.  
Została już opublikowana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie gruntu 
pod budowę budynku wielorodzinnego. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż 
gruntu.   
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, jakie są zamiary odnośnie zagospodarowania działki  
przy ul. Rynek.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że jest pomysł, aby na zagospodarowanie 
w/w działki ogłosić przetarg. Aby firmy zainteresowane zaproponowały sposób 
zagospodarowania działki zgodnie z planem zagospodarowania poprzez wybudowanie 
nowego budynku, którego parter przeznaczony byłby na usługi, a piętro na mieszkania. Firma 
za wybudowanie budynku użytkowałby go przez pewien okres czasu.  
Dodał, że Gminna Spółdzielnia, co do tej nieruchomości – budynków oczekuje zwrotu 
poniesionych kosztów przez Spółdzielnię. 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zwróciła się z apelem o pomoc dla chorego na 
białaczkę Eryka – ucznia klasy III Szkoły Podstawowej w Pyzdrach.  
Dodała, że ostatnia sesja w 2011 r. odbędzie się 29 grudnia.  
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 
 
 
 


