
Protokół nr 19/2013 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
z dnia 25 lutego 2013 roku 

w godzinach 900– 1010. 
 

 Posiedzenie Komisji otworzył p. Andrzej Łyskawa stwierdzając, że na 4 członków 
Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum, przy którym Komisja może 
obradować. W posiedzeniu uczestniczył radny Krzysztof Paszak.  
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 zamiaru przekształcenia Samorządowej 

Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Pyzdrach.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

4. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Zakład Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach zamierza złożyć wniosek  
o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Pyzdrach. W związku z tym 10.000 zł z rezerwy inwestycyjnej 
przeznacza się na dofinansowanie kosztów realizacji rozbudowy oczyszczalni – koszty 
dotyczące wykonania podkładów geodezyjnych, opinii środowiskowej. Później zostaną 
zwiększone środki na wykonanie dokumentacji.  
Marek Wardeński, radna stwierdził, że zaplanowana kwota jest zbyt wysoka na wykonanie 
w/w czynności.  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że jeżeli pieniędzy zostanie, to zostaną 
przeznaczone na wykonanie kolejnego etapu działań tj. dokumentację.  
Zakład otrzyma dotację i musi się z niej rozliczyć.  
Przemysław Dębski, sekretarz wyjaśnił, że z początkiem roku został ogłoszony nowy nabór 
wniosków o dofinansowanie na gospodarkę wodno – ściekową.  
Gmina jest przygotowana na złożenie wniosku o dofinansowanie na odwodnienie ul. 
Zwierzyniec. Posiada wymagane dokumenty, także dokumentację.  
Natomiast, skoro powstała możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozbudowę 
oczyszczalni w Pyzdrach postanowiono skorzystać z tej możliwości. O wsparcie będzie 
ubiegał się Zakład, który będzie mógł odpisać sobie od tej inwestycji VAT.  
W związku z powyższym trzeba szybko zgromadzić wymagane dokumenty. Należy dodać, że 
lokalizacja oczyszczalni znajduje się na terenie Natury 2000 i Nadwariańskiego Parku 
Krajobrazowego. W związku z tym będzie pewnie konieczne wykonanie raportu 
środowiskowego.  
Maksymalnie można otrzymać 75% dofinansowanie inwestycji.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w związku z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 
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powinny być sklasyfikowane w rozdziale 90002, a nie 90003. W związku z czym kwotę 
400.000 zł należy zapisać w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za” – 4, 
Paszak - za).  
 
Ad. 2.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że obecnie na trzy szkoły podstawowe 
wiejskie najmniej uczniów jest w szkole we Wrąbczynkowskich Holendrach.  
Ogółem jest 48 uczniów, z czego 3 uczniów klasy IV zostały przeniesionych do Pyzdr. 
W obecnej klasie III jest tylko 4 uczniów. Z tego wynika, że w przyszłym roku szkolnym we 
Wrąbczynkowskich Holendrach nie byłoby klasy IV i V, bo uczniowie z tych klas uczyliby 
się w Pyzdrach.  
W sprawie zmian organizacyjnych odbyły się spotkania z dyrektorem szkoły, z radą 
rodziców, rodzicami.  
Po przedstawieniu wariantu przekształcenia szkoły w fili ę szkoły w Pyzdrach, czy 
przekazaniu prowadzenia szkoły stowarzyszeniu, został wybrany pierwszy wariant.  
Szkoła zostałaby przekształcona w filie I-III z oddziałem  zerówkowym. Jest propozycja 
wystąpienia z wnioskiem o sfinansowanie przez okres 2 lat oddziału przedszkolnego. Po 
dwóch latach utrzymanie tego oddziału przejęła by gmina.  
Natomiast dzieci od czwartej klasy dojeżdżałyby do szkoły w Pyzdrach. To rozwiązanie nie 
spowodowałoby zwiększenia liczby oddziałów w Pyzdrach, ani dodatkowych dowozów.  
O godzinie 13 30 uczniowie wcześniej kończący lekcje będą mogli skorzystać  
z wcześniejszego odwozu busem, który jedzie do Michalinowa po dzieci. A o godzinie 1430 

jest odwóz wszystkich dzieci.  
Z tego rozwiązania korzystne byłoby dla uczniów to, że od klasy IV pobierają naukę  
w klasach nie łączonych.  
Poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji oświaty i budżetowej była obecna 
dyrektor szkoły i przedstawiciele rodziców, którzy stwierdzili, że do zaproponowanego 
wariantu zmian organizacyjnych szkoły nie wnoszą uwag. Przedstawiciele natomiast zgłosili 
uwagi dotyczące przygotowania arkusza organizacyjnego szkoły Chcieliby, żeby chociaż 
jeden rocznik uczył się w klasie nie łączonej najlepiej pierwszej, a dzieci z oddziału 
zelówkowego przedszkola byli razem.  
Wniosek zostanie przeanalizowany, przede wszystkim sprawdzony pod względem 
finansowym.  
Radni zapoznali się z danym i dotyczącymi szkoły. Informacja stanowi załącznik do 
protokołu.  
Andrzej Łyskawa, radny przypomniał, że 8-10 lat wszystkie szkoły wiejskie miały być 
przekształcone w szkoły I – III. Po tylu latach temat powrócił. A za jakiś czas wróci temat 
dotyczący likwidacji szkoły. Bo to raczej do tego zmierza.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że na bieżąco trzeba reagować na istniejącą 
sytuację. W sprawie szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach dobrze będzie jak zostanie 
szkołą trzyklasową z oddziałem zerówki i przedszkolnym.  
Od kilku lat jest widoczna tendencja, aby od najmłodszych lat obejmować opieką 
przedszkolną jak najmłodsze dzieci.  
 
Dyskutowano na temat ewentualnych oszczędności po wprowadzeniu zmian w szkole we 
Wrąbczynkowskich Holendrach. O zatrudnieniu nauczycieli. Całkowicie bez pracy 
pozostałoby 2 nauczycieli.  
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Marianna Urbaniak, radna zasugerowała, aby w miarę możliwości pracę nadal miała  
p. Plucińska.  
Zapytała, czy nauczycieli, którzy mogą przejść na emeryturę, a tego nie czynią nie można 
skłonić do skorzystania z emerytury, aby inni nauczyciele mieli pracę?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że tacy nauczyciele w szkołach gminnych są, 
ale nie ma możliwości zmuszenia ich na przejście na emeryturę.  
  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowej 
Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach („za” – 1, 
„wstrzymało się” – 3, Paszak - za).  
 
Ad. 3.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki („za”–4, Pasza k- za)  
 
Ad. 4.  
Krzysztof Paszak, radny ponownie poruszył temat dotyczący biegania psów po drodze 
prowadzącej do Tarnowej. Powyższa sprawa została przekazana do sądu. 

 
Poruszono temat dotyczący dróg - zimowego utrzymania i stanu nawierzchni.  
Decyzje podatkowe wydawane są dla każdego właściciela, współwłaściciela.  
Nadal występują przypadki braku właściciela gruntu. Nie zawsze spadkobiercy są 
zainteresowani wyprowadzaniem spraw własnościowych z uwagi na konieczność ponoszenia 
kosztów.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


