
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 23 kwietnia 2012 roku 

w godzinach 1130– 1350. 
 

 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych 

położonych w Ciemierowie – Kolonii.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy 

miejscowości Ciemierów  na lata 2010 – 2017”. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy 

miejscowości Kruszyny na lata 2012 – 2019”.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa promocja 
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego 
przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Gminy  
i Miasta Pyzdry jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

6. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie został przygotowany w oparciu o pisma informujące o zmniejszeniu bądź 
zwiększeniu przyznanych dotacji oraz w oparciu o analizę budżetu. Proponuje się 
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:  
1)  
zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.904,00 zł  
dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 43.669,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,  
dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 46.335,00 zł - dotacja dla M-G Ośrodka Pomocy Społecznej,   
dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 900,00 zł - dotacja dla M-G Ośrodka Pomocy Społecznej,   
 
zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.904,00 zł  
dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 43.669,00 zł - rezerwy,  
dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 46.335,00 zł - świadczenia z pomocy społecznej,   
dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 900,00 zł -M-G Ośrodek Pomocy Społecznej,   
 
2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 81.636,00 zł:  
dz. 758 rozdz. 75821 o kwotę 81.375,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych,  
dz. 852 rozdz. 85210 o kwotę 261,00 zł - dotacja dla M-G Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 



2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.636,00 zł:  
dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 81.375,00 - rezerwy,   
dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 261,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla M-G 
Ośrodka Pomocy Społecznej).  
 
Po analizie realizacji budżetu proponuje się następujące zmiany:  
 
dz 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększyć o kwotę 202.878 ,00 zł z przeznaczeniem na: 180.000 
zł na przebudowę drogi w m. Wrąbczynek, 22.878,00 zł na budowę chodnika przy ul. Flisa,  
a zmniejszyć § 6058 o kwotę 77.421,18 zł wydatki inwestycyjne na budowę ścieżki 
rowerowej pochodzące z budżetu unii europejskiej i w § 6059 wydatki inwestycyjne  
w kwocie 235.782,82 zł na budowę ścieżki rowerowej – środki krajowe,  
 
dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 zwiększyć o kwotę 35.997,50 zł ( odsetki od odszkodowania dla 
ucznia z gimnazjum), § 4590 o kwotę 90.000,00 zł (odszkodowanie) i w § 4610 o kwotę 
4.500,00 zł (koszty sądowe).  
 
dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 zwiększyć o kwotę 7.326,00 zł na utworzenie policyjnego 
centrum edukacji we Wrześni,  
 
dz. 900  
rozdz. 90001 § 6050 zwiększyć o kwotę 95.000,00 (nowe zadanie – budowa odwodnienia 
przy ul. Wrzesińskiej, która jest związana z budową ścieżki rowerowej), 
rozdz. 90015 (oświetlenie uliczne ) § 4260 zmniejszyć o kwotę 90.000,00 – zużycie energii, 
 w § 4300 o kwotę 35.997,50 zł – usługi,  
rozdz. 90095 (pozostała działalność) § 4210 (zakupy) zmniejszyć o kwotę 4.500,00 zł  
i zwiększyć § 6050 o kwotę 8.000,00 zł (budowa przystanku autobusowego w Górnych 
Grądach z rudy żelaza. Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr wyszło z propozycją budowy 
w/w przystanku. Według założeń gmina zakupi materiał na budowę przystanku,  
a Towarzystwo zabezpieczy wykonanie i wszelkie wymagane uzgodnienia.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przypomniała, że gmina przystąpiła do 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”, a co za tym idzie wyraziła zgodę na 
opłacanie składki członkowskiej pod warunkiem rezygnacji z innych form pomocy 
Towarzystwu.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że kwota 8.000 zł, to nie tak wielka kwota, ale 
przystanek nie będzie własnością gminy, bo będzie wybudowany na innym gruncie niż 
gminnym. Nie wiadomo też, czy przystanek wykonany z rudy żelaza będzie bezpieczny.  
Elżbieta Ratajczyk, radna dodała, że na Górnych Grądach nie ma takiego zaplecza,  
w którym można by zlokalizować tego typu przystanek. Będzie to tylko jeden przystanek 
znajdujący się w lesie.  
Pod rozwagę można by wziąć wieś Białobrzeg, gdzie znajduje się już „Chatka ornitologa”.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że pomysł budowy z rudy żelaza może byłby dobry, 
gdyby chodziło o jakiś dom mieszkalny, którego lokalizacja byłaby związana z historią, czyli 
np. z terenami wsi Zapowiednia.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zaproponowała lokalizację przystanku „na 
granicy” Pyzdry – Borzykowo.  
Hanna Skrzydlewska, radna poparła w/w lokalizację.  
Henryk Pyrzyk, radny poparł propozycję budowy przystanku z rudy żelaza, ale na pewno 
nie w m. Górne Grądy.  



Grzegorz Ławniczak, radny zaproponował, aby każdemu stowarzyszeniu przyznać 
jednakową kwotę np. po 10.000 zł.  
 
Członkowie Komisji wypowiedzieli się za wycofaniem z projektu uchwały kwoty 8.000 zl 
zaplanowanej na budowę przystanku z rudy żelaza – „za” – 7.  

 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie po wykreśleniu kwoty 8.000 zł przeznaczonej na budowę przystanku  
z rudy żelaza  („za” – 4).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
po wykreśleniu kwoty 8.000 zł przeznaczonej na budowę przystanku z rudy żelaza („za” – 3)  
 
 Ad. 2.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości rolnych nr 29 o pow. 0,65ha, nr 30/1 o pow. 1,74 ha i nr 30/3 o pow. 0,28 ha 
położonych w Ciemierowie – Kolonii. Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. 
Wcześniej był to grunt tzw. sołecki. Dzierżawcą w/w działek jest p. Topór.  
Hanna Skrzydlewska, radna zaproponowała, aby była możliwość sprzedaży każdej działki 
osobno.  
  
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ciemierowie – Kolonii. Każda z działek 
może być zbyta indywidualnie („za” – 4).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości rolnych położonych w Ciemierowie – Kolonii. Każda z działek może być 
zbyta indywidualnie („za” – 3).  
 
Ad. 3 - 4.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian 
„Planu odnowy miejscowości Ciemierów na lata 2010 – 2017” i „Planu odnowy 
miejscowości Kruszyny na lata 2012 – 2019”.  
Będzie składany wniosek do programu „Odnowa wsi” na remont świetlicy w Ciemierowie  
i place zabaw. 
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Ciemierów  na lata 2010 – 2017” 
 i zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kruszyny na lata 2012 – 2019” („za” – 4).  
  
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian 
„Planu odnowy miejscowości Ciemierów na lata 2010 – 2017” i „Planu odnowy 
miejscowości Kruszyny na lata 2012 – 2019” („za” – 4).  
 
 
Przerwa.   
 



Ad. 5.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
jest to jakby przybudówka urzędu marszałkowskiego w Poznaniu w zakresie promocji 
województwa. Organizacji udało się pozyskać środki finansowe rozdzielane poza konkursem. 
Projekt „Wielka Pętla Wielkopolski” dotyczy turystyki wodnej w Wielkopolsce. Gminy, które 
leżą przy rzece Warta są ujęte w tym projekcie jako partnerzy. Partnerzy zostali poproszeni  
o zabezpieczenie w swoich budżetach wkładu własnego. W przypadku gminy Pyzdry jest to 
kwota 15.000 zł na rok 2013.  
Wtedy gmina będzie mogła korzystać z wyprodukowanych materiałów promocyjnych.  

 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania 
„Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla 
Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera 
Projektu oraz Gminy i Miasta Pyzdry jako Partnera Projektu, do współfinansowania  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013  
(„za” – 4)   

 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Kompleksowa 
promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego 
przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Gminy i Miasta 
Pyzdry jako Partnera Projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 („za” – 3)   
 
Ad. 6.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że z informacji na temat wypłaty odszkodowania 
poszkodowanemu uczniowi Gimnazjum w Pyzdrach wynika, że sąd nie uznał nikogo 
winnym. Zapytała, dlaczego w takim przypadku gmina wypaliła odszkodowanie?  
 Przemysław Dębski, sekretarz przypomniał, że po zdarzeniu rodzice poszkodowanego 
wystąpili o odszkodowanie w wysokości 400.000 zł, na co gmina nie przystała. Po jakimś 
czasie wpłynął wniosek o wypłatę odszkodowania w wysokości 200.000 zł. Na pierwszej 
rozprawie sądowej jest rozważana ugoda. Gmina na ugodę nie wyraziła zgody. W związku  
z tym rozpoczęło się postępowanie sądowe. Gmina od wyroku pierwszej instancji odwołała  
się. Ale jak się później okazało bezskutecznie. Wyrok drugiej instancji był prawomocny.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że skoro krzywdę uczniowi Gimnazjum wyrządzili 
uczniowie Gimnazjum, to od nich, bo są już pełnoletni, albo ich rodziców należałoby 
ściągnąć te pieniądze.  
Przemysław Dębski, sekretarz dodał, że temat jest analizowany. Przypomniał, że sprawców 
było trzech. Trzeba zdać sobie sprawę, że nawet jak gmina wygrałaby sprawę  
o odszkodowanie od sprawców, to wyegzekwowanie tych pieniędzy będzie trudne.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, ze gdyby było inne ubezpieczenie, to 
odszkodowanie wypłaciłaby firma ubezpieczeniowa.  
Henryk Pyrzyk, radny zaproponował, aby tematem ubezpieczenia zajęła się Komisja 
Rewizyjna. – do kiedy obowiązywało ubezpieczenie z „Warty”, kto podjął decyzję o zmianie 
firmy ubezpieczeniowej,  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że obecnie są zawarte ubezpieczenia 
kompleksowe. Zapytała, czy gdyby teraz wydarzył się taki wypadek, to odszkodowanie 
wypłaciłaby firma ubezpieczeniowa?  



Przemysław Dębski, sekretarz – gmina jako organ prowadzący była zainteresowana 
infrastrukturą. Natomiast kwestia ubezpieczenia dzieci i nauczycieli, to była kwestia 
dyrektora, który dokonywał wyboru ubezpieczenia nauczycieli z nauczycielami, a dzieci  
z radą rodziców. Z uwagi na różne sytuacje materialne dzieci wybierano najniższe 
ubezpieczenie. A skoro były najniższe składki, to też odszkodowanie było bardzo niskie.  
Od dwóch lat gmina weszła do współpracy z brokerem. Teraz jest rozpisywany przetarg 
kompleksowy na całość. Do przetargu przystąpiła firma Concordia.  
Kazimierz Szablewski radny stwierdził, że pomiędzy Lisewem a Ciemierowem mieszka 
biedna rodzina, do której nie jest doprowadzona woda. Jeżeli gmina nie pomoże tej rodzinie, 
to wody nigdy nie będzie miała.  
Krzysztof Paszak, radny ponownie zgłosił, że ulega niszczeniu asfalt na drodze w stronę m. 
Tarnowa w miejscach, gdzie była wykonywana kanalizacja.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poinformowała, że wraz z radnym Pyrzykiem 
była na wizji ul. Wrzesińskiej na odcinku, gdzie były pogłębiane rowy przydrożne. Na 
terenie, na którym planowana jest ścieżka rowerowa znajdują się hałdy ziemi, które 
pozostawił wykonawca rowów, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg. W związku z tym warto 
byłoby jeszcze negocjować w sprawie wykonania odwodnienia w/w odcinka drogi przy ul. 
Wrzesińskiej, bo Wielkopolski Zarząd Dróg stawia warunek - gmina otrzyma pozwolenie na 
wejście w pas drogowy, jeżeli wykona odwodnienie. A przecież to Wielkopolski Zarząd Dróg 
wykopał rowy pozostawiając po sobie bałagan - zwały ziemi, które przed rozpoczęciem 
budowy ścieżki należy wywiedź.  
Przemysław Dębski, sekretarz przypomniał, że rowy zostały wykopane, kiedy woda zaczęła 
z poboczy wypływać na drogę i zamarzać. Wówczas Wielkopolski Zarząd Dróg twierdził, że 
rów przy drodze wojewódzkiej ma za zadanie odprowadzać wodę z drogi, a odprowadzenie 
wody z pól przydrożnych jest zadaniem właścicieli gruntów.  
Gdy sytuacja stawała się groźna, bo woda wypływająca na drogę zamarzała Wielkopolski 
Zarząd Dróg przystąpił do pogłębienia rowu. Wtedy jeszcze gmina nie wiedziała, czy otrzyma 
środki unijne na budowę ścieki, ale Wielkopolski Zarząd Dróg o tej inwestycji był już 
powiadomiony, by tematy odwodnienia załatwić kompleksowa.   
A z uwagi na to, że wyszedł czas ważności uzgodnień, co do wejścia w pas drogowy, gmina 
wystąpiła o wydłużenie czasu ważności pozwolenia. Wtedy Wielkopolski Zarząd Dróg 
wykorzystał sytuację i za wydanie pozwolenia zobowiązał gminę do wykonania odwodnienia.  
Lechosław Sulkowski, radny zasugerował, aby odstąpić od budowy ścieki, tym bardziej, że 
gmina Kołaczkowo nie będzie jej kontynuowała na swoim terenie. A za środki przeznaczone 
na ścieżkę z budżetu gminy przeznaczyć na budowę chodników w m. Pyzdry.  
Dodał, że tylko w gminie Pyzdry nie ma przy drogach wojewódzkich wykonanych chodników 
kompleksowo, jak są wykonane w innych sąsiednich miejscowościach.  
Budowa ścieżki nie jest zadaniem gminy, powinien ją wykonać Wojewódzki Zarząd Dróg.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że ścieżka rowerowa w stronę Borzykowa jest 
potrzebna, pomimo, że gmina Kołaczkowo na razie nie będzie jej kontynuowała, ale za jakiś 
czas może tak. Ścieżka zapewni bezpieczeństwo tak jak chodnik od Pyzdr do Dłuska.  
Henryk Pyrzyk, radny  także stwierdził, ze ścieżka jest potrzebna, dla zapewnienia dla 
pieszych i rowerzystów bezpieczeństwa, bo ruch na drodze wojewódzkiej przy ul. 
Wrzesińskiej jest bardzo duży.  
Dodał, że jak najszybciej powinno być wykonane odwodnienie drogi przy ul. Wrzesińskiej.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że gmina czyni starania pod inwestycje 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg. Został wykupiony grunt pod chodnik między m. Rataje a m. 
Pietrzyków. A teraz WZD do roku 2016 odstępuje od tego zadania.  
 
 



Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że zmieniły się przepisy dotyczące wyborów. 
Powstał tzw. kodeks wyborczy, który reguluje sprawy dotyczące wszystkich rodzajów 
wyborów.  
Nowa ustawa wprowadza okręgi jednomandatowe. W gminie Pyzdry wybieranych jest 15 
radnych i w związku z tym gmina zostanie podzielona na 15 okręgów wyborczych.  
Nowego podziału gminy na okręgi jednomandatowe należy dokonać do 31 października 
2012r, natomiast projekt podziału gminy należy przedłożyć komisarzowi wyborczemu  
w Koninie do 15 maja br.  
Przy podziale gminy na okręgi należy barć pod uwagę tzw. normę przedstawicielską, którą 
wylicza się poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych 
wybieranych w danej gminie. W przypadku gminy Pyzdry norma przedstawicielska wynosi 
487. Liczba mieszkańców musi być zbliżona do tej liczby. Należy też pamiętać, aby obszar 
okręgu był w miarę zwarty geograficznie. Są dopuszczalne rozbieżności, jeśli chodzi o liczby 
mieszkańców w okręgach. W przypadku gminy Pyzdry dopuszczalna rozbieżność wynosi  
340 – 630 osób. Ustawa dopuszcza dzielenie sołectw.  
Dodał, że lokal wyborczy w Gimnazjum powinien obejmować cztery okręgi, natomiast  
w przedszkolu trzy okręgi.  
Następnie przedstawił propozycje podziału miasta i gminy Pyzdry na okręgi 
jednomandatowe. Propozycja stanowi załącznik do protokołu.  
Henryk Pyrzyk, radny  zaproponował, aby okręg, do którego należy ul. Wrzesińska był 
przyporządkowany do lokalu w Gimnazjum.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że granice obwodów wyborczych będą 
ustalane później. 
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną propozycje podziału gminy na okręgi 
jednomandatowe nie wnosząc żadnych uwag.  
 
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że Stowarzyszenie „Nasza szkoła„  
w Pietrzykowie otrzymało projekt umowy dotyczący wynajęcia szkoły. Do projektu 
Stowarzyszenie naniosło swoje uwagi, do których z kolei urząd się ustosunkował i ponownie 
umowę wynajmu przekazał Stowarzyszeniu.  
Przed podpisaniem umowy warunki wynajmu muszą zostać ustalone – zatwierdzone przez 
obie zainteresowane strony. Są kwestie sporne: zaproponowana została kaucja w wysokości 
5.000 zł i sprawa palacza. Stowarzyszenie stoi na takim stanowisku, by całościowo zająć się 
ogrzewaniem budynku, a drugi dzierżawca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozliczał 
się w tej kwestii ze Stowarzyszeniem.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


