
Protokół nr 14/2012 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 3 września 2012 roku 

w godzinach 1200– 1335. 
 

 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 ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XIV/116/2012 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy  
i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia 
liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XV/128/2012 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

5. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za” – 7).  
 
Ad. 2.  
Uchwała Nr XV/122/2012 z dnia 26.06.20121r.w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania została opublikowana w dzienniku 
urzędowym wojewody. Jednak po pewnym czasie Regionalna Izba Obrachunkowa 
stwierdziła nieważność w/w uchwały. W związku z tym został przygotowany nowy projekt 
uchwały, w którym wprowadzono uwagi RIO.  
Rozstrzygniecie RIO też jest opublikowane w dzienniku wojewody.  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – („za” – 7). 
 
Ad. 4-5.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr 
XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału 
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Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia 
liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych („za” – 7).  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr 
XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia 
stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry – („za” – 7). 

 
Ad. 5.  
Lechosław Sulkowski, radny zaproponował, aby na przyszły rok wykaz dzieci przyjętych do 
przedszkola z drugiego naboru był wcześniej podawany do publicznej wiadomości. Nie 
powinno tak być, żeby to trwało do końca sierpnia.  
Należałoby doprowadzić do naprawy chodnika wzdłuż sklepy „Delikatesy centrum” przy ul. 
Sienkiewicza. Przy samym sklepie można by wykonać małą zatokę dla samochodów 
dostawczych, bo to one zniszczyły nawierzchnię chodnika.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odpowiedziała, że został napisany projekt na 
pozyskanie dofinansowania na dodatkowy oddział w przedszkolu. Projekt nie uzyskał 
pozytywnej akceptacji.  
Natomiast lista dzieci przyjętych do przedszkola, które zostały zgłoszone w kwietniu była 
podana do publicznej wiadomości w maju.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady poinformowała, że do biura rady wpłynęły 
następujące pisma:  
- opinie i uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej do wcześniej podjętych uchwał rady,  
- Towarzystwa Wykorzystywania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi  
Czeszewskiej w sprawie dofinansowania dowozu uczestników, 
- Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie  
o przyznanie dotacji na działalność placówki,  
- Zarządu OSP Pyzdry w sprawie działalności orkiestry dętej.  
Ponadto przedstawiała sprawozdanie z uczestnictwa w zebraniu członków orkiestry dętej.  
Ilona Nowicka, radna stwierdziła, że w trakcie trwania Biegu Kazimierzowskiego  
w Pyzdrach nie była przeprowadzona akcja pobierania krwi.  
Potrzebę przeprowadzenia w/w akcji należy zgłosić dużo wcześniej, ponieważ do poboru 
krwi służy specjalny ambulans.  
Ponadto zapytała, czy „Dni Pyzdry” zawsze będą organizowane w niedzielę. Lepiej byłoby 
organizować w sobotę.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg został 
zlikwidowany na ostatniej sesji rady Powiatu. Jednak cząstkowo zostanie on wchłonięty w 
strukturę Powiatu.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, czy budowa boiska przy blokach będzie zakończona 
w br.? 
Czy rozpocznie się budowa bloku mieszkalnego przy ul. Farnej w Pyzdrach?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że budowa dobiega końca. Została już posiana 
trawa, która będzie ukorzeniać się do przyszłego roku. Na boisko będzie można wejść dopiero 
późna wiosną przyszłego roku.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  odpowiedział, że makieta bloku mieszkalnego jest już 
opracowana. Budowa ma się rozpocząć.  
Paszak Krzysztof, radny poinformował, że na terenie wsi Tarnowa znajduje się przydrożny 
rów odwadniający. Jest on zanieczyszczony i część mieszkańców chce go oczyścić ułożyć 
rury odwadniające.  
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W trakcie dyskusji stwierdzono, że jeżeli byłyby planowane prace w pasie drogowym, to 
muszą być uzgodnione Ponadto zarządcą drogi. Ponadto z funduszu sołeckiego można 
realizować tylko zadania gminne.  
Marek Kruszczak, radny zgłosił, że w drodze w m. Zapowiednia jest duża dziura. 
Paszak Krzysztof, radny – naprawy wymagają pobocza drogi asfaltowej Pyzdry – Tarnowa.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że:  

� 16 sierpnia br. odbyła się uroczystość zapalenia flary na odwiercie w Modlicy.  
W uroczystościach wziął udział Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski oraz 
Prezes Zarządu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Grażyna Piotrowska – 
Oliwa. Jest nadzieja na doprowadzenie gazu do Pyzdr, ale to zależy od 
zapotrzebowania.  

      Będzie wykonywany kolejny odwiert.  
� 31 sierpnia odbył się odbiór ścieżki pieszo – rowerowej,  
� wykonywany jest lewoskręt w stronę Zagórowa,  
� jest szansa na budowę chodnik w Pietrzykowie od kaplicy do strażnicy, ale sołtysi 

wystosowali pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich sugerując 
budowę chodnika miedzy Pietrzykowem a Ratajami. Ale skoro WZDW ma środki na 
w/w chodnik i dokumentację, to nie można być przeciwnym tym działaniom. To nie 
jest tak, że WZDW zrezygnuje z już zaplanowanego zadania a przystąpi do innego.  

� zaproponował, aby na kolejną sesję zaprosić osobę odpowiedzialną za drogi 
powiatowe p. Marcina Nowaka, Komendanta Policji.  

� jest presja, aby ograniczyć ilość Posterunków Policji w powiecie wrzesińskim. 
Posterunek Policji w gminie Kołaczkowo korzystniej wypada finansowo niż w 
Pyzdrach, ponieważ koszty utrzymania lokalu pokrywa gmina, bo posterunek mieście 
się w budynku gminnym.  

� we wszystkich blokach w Pyzdrach zawiązała się wspólnota mieszkaniowa. W 
związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie miał jedno zadanie mniej do 
wykonywania.  

Dyskutowano, że obecnie zakład komunalny stoi na rozdrożu, czy zlikwidować ekipę 
remontową i ograniczyć się tylko do działalności związanej z dostarczaniem wody i odbiorem 
ścieków, czy przekształcić się w spółkę i wykonywać roboty na zewnątrz.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
 
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 
 
 
 


