
Protokół nr 11/2012 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 13 lutego 2012 roku 

w godzinach 1300– 1445. 
 

 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 8, 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 zmian w budżecie.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr IX/79/2011 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/10  

z dnia 30.09.2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Pietrzykowie.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę 
Pyzdry publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr VIII/73/2011 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości 
oznaczonej nr geodezyjnym 2032/8 położonej w Pyzdrach.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek nr 1001/3, 1001/4, 1002/5 położonych w Pyzdrach.  

10. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że większość zmian w budżecie jest związana  
z tym, że od kwietnia sala widowiskowo – sportowa będzie przekazana Gimnazjum.  
W związku z tym zmniejsza się wydatki w dziale 750 rozdział 75023 (urząd gminy) o kwotę 
78.170 zł( wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi hali). 
Zmniejsza się także wydatki zaplanowane na salę widowiskowo – sportową, które były 
zapisane w dziale 926 rozdział 92601 na łączna kwotę 50.780 zł.  
Natomiast zwiększane są wydatki dla Gimnazjum, ponieważ przejmie utrzymanie hali (dział 
801 rozdział 80110) o łączną kwotę 128.950 zł  
Zwiększane są wydatki na dokształcanie nauczycieli o kwotę 7.000 zł i szkolenia o kwotę 
1.300 zł.  
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Zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 7.000 zł a zwiększa się wydatki 
na wydatki inwestycyjne związane z założeniem trzech punktów świetlnych w Ciemierowie 
i w m. Wrąbczynek o tę samą kwotę .Wydatki te dotyczą funduszu sołeckiego.  
Zmniejsza się dotację dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji o kwotę 8.300 zł  
Ponadto przedstawiła propozycje zmiany środków dla organizacji pozarządowych . 
Zmniejszyć środki na zadania z zakresu oświaty i organizacji wypoczynku o kwotę 12.500 zł, 
a zwiększyć środki na zadania związane ze sportem.  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 7).  
 
Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik  przedstawiła projektu uchwały w sprawie sprostowania 
uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian  
w budżecie.  
W w/w uchwale wystąpił błąd rachunkowy w związku z tym przygotowano projekt uchwały, 
w którym dokonuje się sprostowania zaistniałego błędu.   
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr 
IX/79/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie 
(„za” – 7) 
 
Ad. 3.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu poinformowała, że w związku z planowanym 
przekazaniem sali widowiskowo – sportowej Gimnazjum rozszerza się źródła dochodów 
gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów oraz zwiększa się zakres 
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku dochodów.  
Do tej pory na tym rachunku były gromadzone środki związane z dożywaniem. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVII/264/10 z dnia 30.09.2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków 
dochodów („za” – 7).  
 
Ad. 4.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytał radnego Ławniczak,  co może powiedzieć na temat 
stowarzyszenia, które ma przejąć działalność szkoły w Pietrzykowie. Czy ono już powstało, 
czy dopiero powstanie?  
Grzegorz Ławncizak, radny odpowiedział, że dopiero jak zostanie zlikwidowana szkoła, to 
stowarzyszenie powstanie. Dodał, że likwidacja szkoły, to likwidacja ostatniego ośrodka 
kultury na wsi.  
Zlikwidować można ośrodek kultury w Pyzdrach, bo mało dzieci i młodzieży do niego 
przychodzi.  
W Pyzdrach jest hala sportowa, ośrodek kultury, na których utrzymanie są wydatkowane duże 
środki, a na wsi likwiduje się nawet szkołę. 
Hanna Frątczak, pracownik urzędu poinformowała, że do podjęcia uchwały o likwidacji 
szkoły potrzebna jest opinii związków zawodowych działających na terenie gminy i kuratora.  
W związku z tym odczytała opinie:  
- Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ   
   „Solidarność” w Koninie,   
- Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Pyzdry,  
- Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie („za”– 6, „przeciw”– 1). 
 
Ad. 5.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu poinformowała, że w związku z likwidacją szkoły 
podstawowej obowiązkiem gminy jest przydzielenie obecnego obwodu szkolnego w 
Pietrzykowie do najbliższej szkoły znajdującej się w okolicach likwidowanej szkoły na 
terenie gminy. Zatem dzieci z obwodu szkolnego Pietrzyków przydzielone zostały do obwodu 
szkolnego w Pyzdrach.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 
szkół podstawowych, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę 
Pyzdry publicznego przedszkola, punktów przed-szkolnych i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych („za” – 7).  
 
Ad. 6.  
W związku z wyborem nowego sołtysa w sołectwie Białobrzeg p. Małgorzaty Maćkowiak 
konieczne jest wprowadzenie zmiany w uchwale dotyczącej zbierania podatków.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr 
VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011r w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso („za” - 7) 
 
Ad. 7.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały sprawie zbycia prawa własności 
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 2032/8 o pow. 0,0480 ha położonej  
w Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej.  
W/w działka zostanie sprzedana na powiększenie istniejącej działki zabudowanej („za”- 7).  
 
Ad. 8 - 9.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że wpłynęło pismo z prośbą o dokonanie 
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.  
Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje działki o numerach geod. 1001/3, 1001/4 i 1002/5, 
położone w miejscowości Pyzdry przy ulicy Mostowej. 

 Celem opracowania planu jest przeznaczenie przedmiotowego terenu pod zabudowę 
mieszkaniową z dopuszczeniem usług. 

 Z wnioskiem o sporządzenie zmiany planu zwrócili się właściciele terenu, który chce 
rozbudować istniejącą stację przeglądu technicznego pojazdów o samochody ciężarowe  
i autobusy.  

 Z uwagi na fakt, że przeznaczenie przedmiotowego terenu pod zabudowę mieszkaniową  
z dopuszczeniem usług jest sprzeczne ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry konieczne jest również podjęcie uchwały          
w sprawie zmiany przedmiotowego studium. 
  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pyzdry i projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek nr 1001/3, 1001/4, 1002/5 położonych  
w Pyzdrach („za” – 7).  
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Ad. 10.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  poinformował, że pod koniec roku zostały wypłacone 
pracownikom nagrody.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady poinformowała, że na białaczkę zachorował 
Tomek Zaremba z terenu gminy Pyzdry. Osoby zainteresowane mogą udzielić pomocy 
rodzicom chłopca.  
Krzysztof Paszak, radny poinformował, że na poboczu drogi asfaltowe w Pyzdrach przy ul. 
Wrocławska po drugiej stronie zdroju wybija woda, która od razu zamarza, co stwarza 
zagrożenie.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy od księdza proboszcza wpłynęło jakieś pismo?  
Parafia Rzymsko – Katolicka N N M w Pyzdrach wystąpiła z pismem o pomoc na renowację 
wnętrza kościoła farnego w Pyzdrach. Powyższe pismo zostało odczytane.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz powiedział, że pomoc parafii jest udzielana. Na rok 2012 
bezpośrednio nie ma wydzielonych środków na remonty kościoła. Ale została opracowana 
dokumentacja na remont dachu na budynku klasztornym. Istnieje możliwość ubiegania się  
w Urzędzie Marszałkowskim o środki unijne na obiekty zabytkowe, parafialne. Ten program 
dofinansowania zakłada, że gmina może wykorzystać tylko określoną wysokość wsparcia. 
Dlatego o wsparcie z tego programu wniosek złoży proboszcz tylko na remont dachu 
budynku klasztornego. Ponadto ze strony gminy będzie udzielona pomoc przy napisaniu 
projektu o dofinansowanie, wykonaniu kosztorysu, dokumentacji technicznej.  
 
Ponadto przekazał informację na temat działalności Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  
 
Poruszono temat działalności orkiestry dętej. Zasugerowano, że członkowie orkiestry powinni 
być bardziej docenieni. 
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


