
Protokół nr 12/2012 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 26 marca 2012 roku 

w godzinach 1200– 1400. 
 

 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 7, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  
 
1. Sprawy bieżące.  
2. Rozmowa z przedstawicielami Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne 

„Nasza Szkoła” w sprawie przekazania budynku szkolnego w Pietrzykowie.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
 
Ad. 1.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że:  

1) w budżecie gminy na 2012 r. zaplanowana jest kwota 50.000 zł na zakup samochodu 
strażackiego dla OSP Lisewo. Będzie to 8 letni samochód strażacki dotychczas 
użytkowany przez Powiatową Straż Pożarną we Wrześni. Wartość samochodu – 
400.000 zł. Początkowo gmina miała zabezpieczyć tylko 50.000 zł, ale teraz okazuje 
się, że musi przeznaczyć 100.000 zł, a pozostałą kwotę ureguluje Starostwo 
Powiatowe. W związku z powyższym samochód będzie przekazany gminie, gdy ta 
dofinansuje zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrębni w wysokości 100.000 zł.  
W związku z tym na zakup samochodu należy zabezpieczyć w budżecie gminy 
kolejne 50.000 zł. Na tę okoliczność został przygotowany projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie.  

2) Został już rozstrzygnięty przetarg na wykonanie ścieżki rowerowej z Pyzdr do 
Borzykowa. Pozwolenie na budowę jest jeszcze aktualne, ale należało przedłużyć 
pozwolenie na wejście w pas drogi wojewódzkiej. Wojewódzki Zarząd Dróg  
w Poznaniu w odpowiedzi na wniosek gminy Pyzdry w powyższej sprawie stwierdził, 
że w związku z podwoziami w latach 2010/11 na odcinku ok. 400 m projektowanej 
ścieżki w trybie awaryjnym zostały pogłębione rowy przydrożne w celu 
odprowadzenia spiętrzenia wody i zabezpieczenia pasa drogi, bo dochodziło do 
oblodzeniem pasa drogi. Pogłębione rowy do gł. 3 m uniemożliwia realizację ścieżki, 
co skutkuje niemożliwością przedłużenia zezwolenia na wejście w pas drogowy 
wydany w 2009r. Pozytywne uzgodnienia lokalizacji ścieżki rowerowej i rowu 
przydrożnego wymaga przeprojektowanie dokumentacji i ułożenia krytego kolektora 
Ø 400 na odcinku 400 m. ze studniami rewizyjnymi co 50 m. Przeprojektowanie 
dokumentacji zostało zlecone (dodatkowy koszt ok.2.500 zł). Jak się okazało, kolektor 
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należy ułożyć na odcinku aż 460m. Wykonanie nowego zadania przy budowie ścieżki 
jakim będzie ułożenie kolektora, to dodatkowy koszt ok.100.000 zł. Firma, która 
wygrała przetarg na budowę ścieżki nie chce wykonać dodatkowego zadania, które nie 
było ujęte w dokumentacji. Jeszcze też nie jest z nią podpisana umowa.  

3) Ma być wykonywana zatoka autobusowa w Pyzdrach przy ul. Mostowej.  
  

Andrzej Łyskawa, radny dodał, że Wojewódzki Zarząd Dróg w Poznaniu poinformował, że 
w związku z brakiem środków finansowych w najbliższych latach nie będzie wykonywał 
chodnika między Ratajami a Pietrzykowem. Zarządca drogi proponuje, aby to zadanie 
wykonała gmina. A należy dodać, że gmina dokonała już wykupu gruntu pod ten chodnik.  
 
Ad. 1.  
Na posiedzenie Komisji przybył Andrzej Łyskawa, radny wraz z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia odczytali pismo, w którym pytają, dlaczego w porządku 
obrad najbliższej sesji tj. 29 marca 2012r. nie będzie rozpatrywana sprawa użyczenia budynku 
szkolnego w Pietrzykowie na prowadzenie placówki oświatowej.  
Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że wtedy, kiedy były wysyłane materiały na 
posiedzenia komisji i sesje nie było jeszcze uzgodnień i wszyscy mówili, że Stowarzyszenie 
będzie wykonywało podziału energii, ciepłej i zimnej wody, ogrzewania i powierzchni.  
Sprawa energii będzie załatwiona formalnie – będą podliczniki i faktury będą przepisane na 
Stowarzyszenie.  
Natomiast na ostatnim spotkaniu okazało się, że nie można dokonać rozdziału w/w urządzeń 
na Stowarzyszenie i Środowiskowy Dom Samopomocy. W związku z tym np. faktura za 
zużycie energii będzie wystawiana na gminę, która będzie zobowiązana ją zapłacić. Dlatego 
jest obawa, czy gmina nie będzie miała problemu z wyegzekwowaniem należności od 
Stowarzyszenia. Dlatego też jest propozycja radnych, aby wprowadzić kaucję np. wysokości 
10.000 zł, która będzie zabezpieczeniem na wypadek zaistniałych uszkodzeń, czy  
w przypadku wystąpienia zaległości np. za energię.  
Konkretne warunki wynajmu budynku powinny być ustalone, aby później nie było żadnych 
niejasności, bo np. podczas ostatniego spotkania wyszła kwestia oświetlenia garaży.  
Justyna Sosnowska – prezes Stowarzyszenia stwierdził, że gmina będzie przekazywała 
Stowarzyszeniu środki finansowe na prowadzenie placówki, to z tej dotacji będzie mogła 
sobie potrącić niezapłacone należności.  
Powiedziała, że to p. Burmistrz powiedział, że wszyscy mówili, że Stowarzyszenie dokona 
podziału mediów w budynku szkolnym. Wszyscy, to konkretnie kto? Bo Pan Burmistrz jako 
osoba publiczna wypowiada puste słowa.  
A przecież to Pan Burmistrz na forum gazety wypowiedział się, że Stowarzyszenie chce 
odrębnych liczników. 
Lechosław Sulkowski, radny odpowiedział, że wszyscy to kilkoro radnych, w tym także on. 
Nie wyobraża sobie, aby dwie odrębne instytucje funkcjonowały w jednym budynku bez 
rozdzielenia mediów.  
Andrzej Łyskawa, radny zdziwił się, że gmina już teraz wychodzi z założenia, że będzie 
musiała za Stowarzyszenie płacić.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że radni na temat wynajmu części budynku 
szkolnego w Pietrzykowie już wcześniej rozmawiali i większość radnych jest za wynajęciem  
i tak będą glosowali. Ale wcześniej muszą być uzgodnione kwestie wynajmu pomieszczeń 
pomiędzy Stowarzyszeniem a Burmistrzem.  
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Anna Jabłońska – członek Stowarzyszenia stwierdziła, że sekretarz Przemysław Dębski 
okłamał członków Stowarzyszenia, ponieważ na spotkaniu w dniu 15 marca powiedział, że 
kwestia projektu uchwały w sprawie użyczenia, jej zatwierdzenie, to leży w kompetencji 
Rady.  
A Pan Burmistrz na ostatnim spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia powiedział, że 
radni wymagają wszystkich warunków wynajmu i dopiero podejmą uchwałę.   
Krzysztof Strużyński, burmistrz powiedział, że uzgodnienia nie są wymagane do podjęcia 
uchwały, ale jeśli będą określone warunki wynajmu przed podjęciem uchwały, to zapewne nie 
będzie w przyszłości żadnych konfliktów.  
Przekazanie prowadzenia szkoły nowopowstałej organizacji zawsze niesie za sobą obawy, 
tym bardziej, że zdarzały się przypadki, że stowarzyszenia nie podołały obowiązkom  
i przekazały prowadzenie szkoły z powrotem gminie, bo miały kłopoty finansowe.  
Najlepiej byłoby, gdyby każdy użytkownik pomieszczeń miał swoje podliczniki, ale jak się 
ostatecznie okazało, tego nie idzie wykonać. Czyli to na gminę będzie wystawiana faktura,  
a gmina dopiero będzie ją refakturować.  
Justyna Sosnowska – prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że to p. Burmistrz na spotkaniu  
w dniu 22 marca br. odczytał pismo zakładu Gospodarki Komunalnej informujące, że nie 
można zamontować podliczników.   
A Stowarzyszenie sprawdzało to 15 marca i wie, że można to zrobić.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że sprawy związane z instalacją elektryczną 
sprawdzał pracownik zakładu energetycznego p. Frankiewicz, który wstępnie sprawdził  
i stwierdził, że nie idzie zamontować podliczników, bo idą piony z klasy do klasy, z parteru 
na piętro. Jedynie musiałyby być pozakładane podliczniki w każdej klasie. A to dodatkowe 
koszty. 
Justyna Sosnowska – prezes Stowarzyszenia poinformowała, że na spotkaniu 22 marca br. 
Stowarzyszenie wyraziło zgodę na podział kosztów mediów po połowie ze Środowiskowym 
Domen Samopomocy po odjęciu wpłat z zajmowanych mieszkań według podliczników.  
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji poprosiła o odczytanie porozumienia 
spisanego dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia warunków wynajmu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz myślał, że dyrektorem Stowarzyszenia będzie  
p. Ostrowska – obecny dyrektor szkoły podstawowej. Wtedy łatwiej byłoby prowadzić dwie 
placówki w jednym budynku przez jedną osobę. Bo były już przykłady nie najlepszej 
współpracy, kiedy było dwóch gospodarzy w jednym budynku ( dyrektor szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Pyzdrach).  
Dodał, że została przeprowadzona reorganizacja po to, aby zaoszczędzić pieniądze, a nie 
dokładać do tej placówki.  
Anna Jabłońska – członek Stowarzyszenia powiedziała, że Stowarzyszenie jeszcze nie 
zaczęło prowadzić szkoły, a już Pan Burmistrz zakłada, że Stowarzyszenie nie będzie płaciło 
należności i gmina będzie musiała dokładać.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie 
nie jest łatwą sprawą. 
Z uzyskanych informacji wynika, że działalność placówek oświatowych prowadzonych przez 
stowarzyszenia nie jest łatwa sprawą, bywają trudności, szczególnie finansowe oraz, że 
wprowadzenie opłaty od rodziców spotyka się z negatywnym odzewem rodziców. Zapewne, 
gdy rodzice mieliby ponosić jakieś opłaty, to będą woleli posyłać dziecko do szkoły  
w Pyzdrach, która przyjmie dzieci bezpłatnie.  
Anna Szklarkowska, sołtys sołectwa Ksawerów stwierdził, że dowożenie małych dzieci do 
Pyzdr nie jest dobrym rozwiązaniem. Szczególnie pierwsze dni w szkole są dla dzieci bardzo 
stresujące, często rodzice muszą jechać po dziecko do szkoły, bo źle się czuje. Łatwiejszy jest 
dojazd po dziecko do Pietrzykowa niż do Pyzdr. 
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Hanna Frątczak, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała protokół ze spotkania w dniu  
22 marca 2012r. w sprawie wydzierżawienia budynku szkoły w Pietrzykowie na cele 
Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła”.  
Protokół stanowi załącznik do protokołu. 
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że warunki wynajmu są ustalone, ale jeszcze nie 
wszystkie, bo np. część radnych wnosi, aby w umowie bała zapisana sprawa kaucji, którą 
Stowarzyszenie musi wpłacić na rachunek bankowy gminy jako zabezpieczenie budynku  
i sprzętu.  
Justyna Sosnowska – prezes Stowarzyszenia zapytała, czy kaucję wpłacił też 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej Rudzie Komorskiej? 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że Wojewoda na Środowiskowy Dom 
Samopomocy przekazał duże środki na remont.  
Warsztaty Terapii Zajęciowej też nie wpłacały kaucji, bo wsparcie mają bezpośrednio  
z Ministerstwa. WTZ po otrzymaniu budynku przeprowadziły kapitalny remont budynku  
i  zakupiły wyposażenie.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdził, że kaucja powinna być, może mniejsza niż 10.000 
zł. W przypadku, gdyby Stowarzyszenie miało chwilowe kłopoty finansowe i problemy  
z uregulowaniem należności wobec gminy, to z tej kaucji będzie można należności 
uregulować.  
Lechosław Sulkowski, radny stwierdził natomiast, że kaucja, to pieniądze na zabezpieczenie 
budynku i wyposażenia jakie Stowarzyszenie otrzyma.  
Anna Szklarkowska, sołtys sołectwa Ksawerów stwierdziła, że dzieci ze szkoły  
w Pietrzykowie zaakceptowały osoby niepełnosprawne, które przebywają w części budynku 
szkolnego.  
Dodała, że obecna dyrektor szkoły była zaproszona na pierwsze zebranie, jakie rodzice 
zorganizowali w obronie szkoły. Skoro nie mogła uczestniczyć w pierwszym spotkaniu, 
mogła w kolejnym.  
Elżbieta Ratajczyk, radna zaproponowała, aby o nieobecnych nie rozmawiać. 
Przypomniała, że na spotkaniu z rodzicami w szkole w Pietrzykowie p. dyrektor odczytał 
swoje pismo, do którego nikt z rodziców nie wniósł uwag.  
Dodała, że treść odczytanego porozumienia nie jest jeszcze do zaakceptowania. Porozumienie 
musi być jeszcze dopracowane. W porozumieniu muszą zostać zapisane szczegóły np. jaki 
węgiel będzie zakupywany, kto i kiedy obsługuje kotłownię, itd.  
Burmistrz ma obawy, ponieważ z doświadczenia już wie, że nie zawsze jest dobrze jak  
w jednym budynku jest dwóch gospodarzy, nawet w przypadku jak bezpośrednio jemu 
podlegają.  
A w omawianej sprawie Środowiskowy Dom Samopomocy podlega Starostwu, 
Stowarzyszenie sobie, a Burmistrz pozostanie z problemami.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że skoro przed podjęciem uchwały o wynajmie 
budynku szkolnego potrzebna jest umowa określająca warunki wynajmu, to kiedy konkretnie 
może zostać przygotowana? 
Justyna Sosnowska – prezes Stowarzyszenia zapytała czy na najbliższej sesji temat 
wynajmu budynku szkolnego w Pietrzykowie znajdzie się w porządku obrad sesji? 
Antonina Balicka, skarbnik – była mowa, że do projektu uchwały przedstawiona zostanie 
umowy wynajmu. Nie ma projektu uchwały, bo nie ma jeszcze sporządzonej umowy.  
Justyna Sosnowska – prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że nikogo z członków 
Stowarzyszenia nie powiadomiono o tym, że do projektu uchwały potrzebna jest umowa 
wynajmu. Pan Dębski będąc na spotkaniu powiedział, że umowa wynajmu do podjęcia 
uchwały nie jest potrzebna, a o warunkach wynajmu będą jeszcze prowadzone rozmowy.  
W projekcie uchwały należy wpisać wynajmowaną powierzchnię.  
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Skoro jednak przed podjęciem uchwały o wynajęciu budynku szkolnego potrzebna jest 
umowa wynajmu, to może Stowarzyszenie ją przygotuje.  
Bo Stowarzyszeniu zależy, aby uchwała została podjęta jak najszybciej by można było 
prowadzić dalsze działania.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu poinformowała, że na parterze Stowarzyszenie będzie 
miało do dyspozycji kuchnię bez zaplecza.  
Justyna Sosnowska – prezes Stowarzyszenia stwierdziła, że o kuchni bez zaplecza 
Stowarzyszenie nie wiedziało. To trzeba wyjaśnić, ponieważ do zaplecza, które ma  
w dyspozycji Środowiskowy Dom Samopomocy przechodzi się przez kuchnię, którą ma mieć 
w dyspozycji Stowarzyszenie.  
Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że w zapleczu zapewne Środowiskowy Dom 
Samopomocy przechowuje naczynia kuchenne. Przeniesienie naczyń do kuchni, która jest też 
jadalnią jest niemożliwe, ponieważ wśród uczestników ŚDS są osoby na wózkach i pewna 
przestrzeń w kuchni musi być zachowana.  
Anna Jabłońska – członek Stowarzyszenia stwierdziła, że dzisiaj stowarzyszenie dowiaduje 
się o kolejnych nowych sprawach jak np. o umowie wynajmu przed zatwierdzeniem uchwały, 
kaucji, kuchni bez zaplecza.  
A na spotkaniu, w którym sekretarz Gminy uczestniczył były ustalenia, że do podjęcia 
uchwały wystarczą tylko główne ustalenia wynajmu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że nadal wiele spraw nie jest jeszcze ustalonych 
i Stowarzyszenie powinno to z dyrektorem szkoły podstawowej wyjaśnić i ustalić  
Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że Stowarzyszenie powinno rozmawiać także  
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które prowadzi w Pietrzykowie Środowiskowy 
Dom Samopomocy. Warunki wynajmu muszą być zaakceptowane przez trzy strony.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy jak już będą uzgodnienia, przygotowana umowa 
wynajmu, to czy będzie zwołana odrębna sesja, na której podjęta zostałaby uchwała  
o wynajęciu pomieszczeń, bo Stowarzyszeniu naprawdę zależy na czasie, by mogło dopełnić 
pozostałych formalności.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że zapewne w kwietniu br. Przewodnicząca Rady 
zwoła sesję.  
Dodała, że radni obecni na dzisiejszym posiedzeniu Komisji na pewno są za wynajmem 
części budynku szkolnego Stowarzyszeniu na prowadzenie placówki oświatowej.  
Antonina Balicka, skarbnik  stwierdziła, że uzgodnienia co do warunków wynajmu części 
budynku szkolnego Stowarzyszeniu muszą być ustalone, by gminny radca prawny 
przygotował projekt umowy wynajmu.  
Justyna Sosnowska – prezes Stowarzyszenia poinformowała, że Stowarzyszenie jest 
zainteresowane sprawą. Przedstawiciele Stowarzyszenia spotykali się z władzami gminy 
1,5,15, 22 marca i są takie a nie inne efekty. Tyle władze gminy zrobiły od 1 marca. A p. 
Przewodnicząca Rady mówiła, że jest tyle pracy w przygotowaniu tematu, a tak naprawdę 
wszystko spoczywa na Stowarzyszeniu, które ma ustalić warunku wynajmu z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie. Takie działanie są nie fer.  
Stowarzyszenie przychodziło do właściciela budynku – Burmistrza by ustalić warunku 
wynajmu. Ale do dnia dzisiejszego nie udało się tego dokonać. 
Same uzgodnienia pomiędzy Stowarzyszeniem a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie 
wystarczą. Powinien być także właściciel budynku. 
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 Ad. 2.  
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt („za” 4). 

 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
(„za” 3). 
 
Ad. 3.  
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki „(za” 4).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki „(za” - 3).  
 
Ad. 4.  
Antonina Balicka skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą wykazania 
środków finansowych w kwocie 100.000 zł na fundusz wsparcia straży. Środki pozyskane 
zostaną z kredytu.  
Jak wynika z projektu uchwały zmniejszone zostaną środki przeznaczone na budowę ścieżki 
rowerowej o 50.000 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6059) . Został rozstrzygnięty przetarg na 
wykonawcę i koszt realizacji będzie niższy niż zakładano.  
Zmniejszone zostaną także o 50.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne straży pożarnych (dz. 
754 rozdz. 75412 § 6060). 
Krzysztof Strużyński, burmistrz zwrócił się do Kazimierza Szablewskiego (druha OSP 
Lisewo), aby jednostka OSP Lisewo wykonała we własnym zakresie odnowienie elewacji 
strażnicy na 95 lecie jednostki, bo gmina wyłożyła kolejne 50.000 zł na samochód dla 
jednostki Lisewo.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


