
Protokół nr 18/2012 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 22 listopada 2012 roku 
w godzinach 1300– 1515. 

 
 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 ustalenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej 
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
terminu i miejsca składania deklaracji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. 

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

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

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy  
i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Pyzdry.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych nr ewidencyjnym 1001/3, 
1001/4, 1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry.  

12. 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”.  

13. Sprawy bieżące.  
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Ad. 1.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Uchwała zawiera wytyczne dotyczące częstotliwości odbioru odpadów 
komunalnych oraz sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.  
Hanna Skrzydlewska, radna zaproponował, aby w miesiącach od maja do września były 
dostarczane mieszkańcom po 2 worki na plastik i wywożone, co miesiąc. W rodzinach 
wieloosobowych opakowań plastikowych może być bardzo dużo i jeden worek nie wystarczy.  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Dodatkowo zaproponowano, aby w okresie od maja do września dostarczać po 2 worki na 
plastik i wywozić, co miesiąc, a w § 4 ust. 1 zamiast słowa „pojemnik” wpisać „boksy”  
(„za” – 6, nieobecny -1).  
 
Ad. 2.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metod 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki 
takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  
Są cztery metody naliczania opłat: od poboru wody, wielkości gospodarstwa, od powierzchni 
lokalu i od osoby. Większość gmin ustala opłatę od osoby.  
Projekt uchwały zakłada opłatę miesięczną w wysokości 10,21 zł od osoby przy segregacji 
odpadów i 20,41 zł od osoby, gdy śmieci nie są segregowane. Opłatę ustala się od osoby 
zamieszkałej, a nie od osoby zameldowanej.  
Takie stawki obowiązują nieruchomości zabudowane.  
Natomiast dla nieruchomości niezabudowanych typu: sklepy, podmioty gospodarcze stawki 
są następujące:  
1) przy segregacji śmieci od:  

a) pojemnika o pojemności 120 l - 20,00 zł brutto, 
b) pojemnika o pojemności 240 l - 55,00 zł brutto,  
c) pojemnika o pojemności 1100 l -123,00 zł brutto,  

2) przy barku segregacji od:  
a) pojemnika o pojemności 120 l - 40,00 zł brutto, 
b) pojemnika o pojemności 240 l - 110,00 zł brutto,  
c) pojemnika o pojemności 1100 l – 246,00 zł brutto.  

Mieszkaniec jest zobowiązany zakupić pojemnik. Gmina natomiast dostarczać będzie worki 
na skło i plastik.  
Następnie przedstawił wyliczenia, na podstawie została obliczona stawka miesięczna od 
osoby.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że proponowana opłata za śmieci w wysokości 
10.21 zł od osoby jest zbyt wysoka. Znacznej podwyżce uległa opłata za wodę i ścieki. Wtedy 
proponowała pozostawienie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, ale to nie zostało 
zatwierdzone. Wzrosły także stawki podatków.  
W związku z powyższym zaproponowała opłatę za śmieci w wysokości 8 zł od osoby.   
Przy nieselektywnym odbiorze śmieci – 16 zł od osoby.  
Ponadto zaproponowała, aby opłata przy nieruchomościach niezamieszkałych od pojemnika  
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o pojemności 240 litrów przy segregacji była niższa i wyniosła nie 55 zł, ale 39 zł, a przy 
braku segregacji nie 110 zł, ale 78 zł. Bo czym większy pojemnik, to oplata powinna być 
finansowo korzystniejsza.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu poinformował, że w § 5 i 6 należy dopisać - przy 
jednorazowym odbiorze.  
Ponadto dodał, że obniżając opłatę z kwoty 10,21 zł od osoby do kwoty 8 zł powstaje różnica 
2 zł, którą będzie trzeba pokryć z budżetu gminy, by zbilansować koszty związane  
z odbiorem śmieci. Także zakłada się, że nie będzie 100 procentowej ściągalności.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że radni będą na bieżąco analizowali realizację 
gospodarki odpadami. W przypadku wystąpienia braku środków na pokrycie kosztów 
związanych z odbiorem odpadów, Rada na pewno do tego problemu się ustosunkuje.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady stwierdziła, że mogą występować pewne 
trudności ze ściągalnością, ale presja społeczna, co niektórych mieszkańców zmusi do 
płacenia należności  
Zapewne części mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej pomocy udzieli opieka 
społeczna. 
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że proponowana składka jest wynikiem 
przeprowadzonej kalkulacji. Opłata ta ma pokryć zakładane wydatki.  
Natomiast w przypadku obniżenia składki do 8 zł należy założyć, że do gospodarki odpadami 
będzie trzeba dołożyć ok. 65.000 zł. W uchwale budżetowej będzie trzeba zabezpieczyć te 
kwotę.  
Dodał, że założeniem ustawodawcy jest oddzielenie ilości śmieci od opłaty, ażeby ludzie 
gromadzili śmieci tylko w pojemnikach, a nie wyrzucali je w publiczne miejsca np. do lasu, 
rowu.  
Poinformował, że w gminie Pszczyna po wprowadzeniu nowego systemu odbierania śmieci 
liczba ich bardzo dużo wzrosła.  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty 
oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności proponując następujące zmiany:  
- w § 2 zamiast kwoty 10,21 zł wpisać 8 zł,  
- w § 3 zamiast kwoty 20,42 zł wpisać 16 zł,  
- w treści § 5 i 6 dopisać przy jednorazowym odbiorze,  
- w § 5 punkt 2) zamiast kwoty 55 zł wpisać 39 zł,  
- w § 6 punkt 2) zamiast kwoty 110 zł wpisać 78 zł,  
Komisja wnosi o przekazanie informacji po rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego odbioru 
śmieci („za” – 6, nieobecny -1). 
 
Ad. 3.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości   
uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25 lipca 
2013 roku. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy i Miasta Pyzdry. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („za”– 
6, nieobecny -1) 
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Ad. 4.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 
Poprosił o wprowadzenie następujących zmian:  

1) w części B dorysować kratkę,  
2) w części - dotyczy tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości – zamiast „części 

E” wpisać „ D”,  
3) w części F wykreślić punkt 2  

Hanna Skrzydlewska, radna wnioskowała, aby w § 2 dopisać: właściciele nieruchomości, 
najemcy oraz inne podmioty, a w deklaracji w części C dopisać inny podmiot (najemca).  
Kazimierz Szablewski, radny zaproponował, aby wskazać wypełnianie deklaracji 
drukowanymi literami.  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracj. 
Komisja proponuje następujące zmiany w deklaracji:  

1) w § 2 dopisać: właściciele nieruchomości, najemcy oraz inne podmioty  
2) wypełnianie deklaracji drukowanymi literami,  
3) w części B dorysować kratkę,  
4) w części C dopisać inny podmiot (najemca),  
5) w części - dotyczy tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości – zamiast „części 

E” wpisać „ D”,  
6) w części F wykreślić punkt 2.  

„Za” – 6, nieobecny -1. 
 
Ad. 5.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu przedstawił projekt uchwały w sprawie postanowienia 
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Z uchwały wynika, że postanawia 
się o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne („za” – 6, nieobecny -1). 
 
Ad. 6.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za”– 6, nieobecny -1) 
 
Ad. 7.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii („za”– 6, nieobecny -1).  
 
Ad. 8 
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że projekt programu współpracy Gminy  
i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok zastał przedstawiony na 
spotkaniu z organizacjami pozarządowymi. Został zaopiniowany pozytywnie. Ze strony 
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organizacji był tylko jeden wniosek, aby zwiększyć środki przeznaczane na konkursy, do 
których przystępują. 
  
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały poruszono temat dotyczący funkcjonowania 
dwóch drużyn Klubu Warta Pyzdry i zabezpieczenia środków finansowych.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok („za”– 6, 
nieobecny -1) 
 
Ad. 9 
Magdalena Czerniak, pracownik urzędu poinformowała, że Gmina i Miasto Pyzdry 
realizuje program stypendialny „pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Pyzdry“.  
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r.  
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  
z pomocy społecznej, podwyższeniu ulegają kwoty kryterium dochodowego uprawniające do 
stypendium oraz procentowe kwoty wynikające z zakwalifikowania ucznia do grupy 
dochodowej. 
Wobec powyższego konieczne było przygotowanie nowego projektu uchwały w sprawie 
stypendiów dla uczniów.  
Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady: 
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 140,00 zł (I grupa), 
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia od 140,00 zł do 240,00 zł (II grupa), 
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia od 240,00 zł do 456,00 zł (III grupa). 
Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:  
- przy I grupie – 160 % 
- przy II grupie – 120 % 
- przy III grupie – 80 % stypendium w pełnej wysokości. 
Na dzień dzisiejszy stypendium na jednego ucznia według projektu uchwały wynosi:  
- przy I grupie – 85 zł,  
- przy II grupie – 127 zł,  
- przy III grupie – 170 zł.   
Na stypendia w 80% gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa, natomiast 20% stanowią 
środki własne gminy. Aby otrzymać stypendium należy okazać się rachunkami za zakup 
artykułów szkolnych., odzieży, obuwia.  
Wypłata stypendiów jest realizowana dwa razy w roku po dostarczeniu wymaganych faktur, 
rachunków i otrzymaniu dotacji celowej.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Pyzdry („za”– 6, nieobecny -1) 
 
Ad. 10 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry („za”– 6, 
nieobecny -1) 
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Ad. 11. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych nr ewidencyjnym 1001/3, 1001/4, 
1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry („za”– 4) 
 
Ad. 12. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 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”. Gmina na ten cel przeznacza 10.000 zł  („za”– 6, nieobecny -1) 
.  
Ad. 13.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady przedstawiła pisma, jakie w okresie 
międzysesyjnym wpłynęły do biura rady:  

• pismo mieszkanki Dolne Grądy o zastosowanie bonifikaty przy zakupie budynku wraz 
z gruntem,  

• pismo sołtysa sołectwa Walga o dokończenie budowy drogi,  
• pismo Rady Sołeckiej Tarnowa o ujęcie w budżecie gminy na 2013r. środków na 

utwardzenie drogi,   
• oferta Ośrodka szkolenia Psów, czasowa opieka nad zwierzętami Lubiecz gm. Golina 

dotycząca przyjęcia bezpańskich psów,  
• pisma Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza 

szkoła” w Pietrzykowie:  
- propozycja udziału w projekcie „Monitoring procesu przekazywania szkół i  
   przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacja pozarządowym”,  
- wyrażenie zgody na wymianę okna w szczycie szkoły na piętrze,  
- o bezpłatne użyczenie poddasza budynku szkoły,  

• 23 listopada 2012 – wszczęcie postępowania do uchwały Nr XVII/138/2012 – 
obniżenie ceny żyta (podatek rolny) 

Na powyższym protokół zakończono.  
 
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


