
Protokół nr 2/15 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
z dnia 10 lutego 2015 roku 

 
 
 Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 9 30 przewodniczący Komisji p. Andrzej 
Łyskawa stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi 
quorum, przy którym Komisja może obradować.  
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad: 
 

1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania  
       pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  
       gminy Pyzdry.  
2.  Przedstawienie informacji z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach za 2014 rok.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia 

samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 
wielkopolskiego. 

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Koordynacja Szlaku Piastowskiego 
na terenie województwa wielkopolskiego”. 

5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego  

w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.12. 2014r 
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014r.  

7.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.  

8. 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”.  

9.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy w zakresie realizacji 
obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta 
Pyzdry.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji  
z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty  
w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostek 
samorządu terytorialnego.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz 
stawki takiej opłaty.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.  
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej. 
14. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.  
15. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.  
16. Sprawy bieżące.  
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Ad. 1.  
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pyzdrach poinformowała, że zmienił się organ wydający decyzje w sprawie stypendiów dla 
uczniów: był burmistrz, teraz będzie kierownik ośrodka pomocy społecznej. W związku  
z tym zachodzi konieczność zmiany uchwały. 
Ponadto uszczegółowiono zasady przy ustalaniu wysokości stypendium (§ 4 ust. 10), formy 
udzielania stypendium szkolnego (§ 6), wprowadzono możliwość składania zaświadczeń 
/oświadczeń na udokumentowanie poniesionych kosztów związanych z procesem 
edukacyjnym ucznia.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 3, 
nieobecny - 1). 
 
Ad. 2.  
Komisja zapoznała się z informacją z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pyzdrach za 2014 rok.  
 
Ad. 3 - 4.  
Michał Czerniak, kustosz Muzeum w Pyzdrach  
Trasa Szlaku Piastowskiego na przestrzeni lat zmienia się. Ostatnio rozszerzono go o kolejne 
tereny w sensie geograficznym i historycznym, wśród których znalazła się gmina Pyzdry.  
Zaistniała możliwość poszerza zakres terenu turystycznego, a także działalności gminy Pyzdry.  
Aby to mogło zaistnieć konieczne są działania mające na celu poprawę stanu i dostępności do 
obiektów Szlaku oraz wsparcie finansowe gmin.  
Kwota przeznaczona na realizacje zadania dla poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego została określona w odniesieniu do ilości i rangi obiektów Szlaku Piastowskiego 
zlokalizowanych na obszarach ich działania. Dla Gminy i Miasta Pyzdry  
wynosi ona: 1.000,00 zł.  
Przystąpienie do szlaku, to także obowiązki dla muzeum. Będzie trzeba rozszerzyć temat 
wystawy i dostosować ją do większej liczby zwiedzających. 
W dniu 22.10.2014 r. w Poznaniu podpisane zostało Porozumienie samorządowe w sprawie 
koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego oraz list 
intencyjny w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 
wielkopolskiego. Wśród sygnatariuszy Porozumienia – jednostek samorządu terytorialnego 
województwa wielkopolskiego zlokalizowanych na obszarze Szlaku Piastowskiego, była min. 
Gmina i Miasto Pyzdry, gmina Lądek.  
Przemysław Dębski, burmistrz  poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem grafiki o 
Pyzdrach na kartony z sokiem jabłkowym.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia 
samorządowego w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 
wielkopolskiego („za”- 3, nieobecny -1 ). 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Koordynacja Szlaku 
Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”  („za”- 3, nieobecny -1). 
 
Ad. 5.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie, które polegają na 
tym, że:  

1) kwotę 50.000,- zł , która była zaplanowana w wydatkach budżetowych na sporządzenie 
dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Rataje – Pietrzyków będzie 
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przeniesiona jako dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wykonawcą inwestycji 
będzie Zakład, który będzie mógł odzyskać VAT.  

2) o kwotę 53.610 zł zmniejszona zostanie rezerwa ogólna z przeznaczeniem na wypłatę 
odszkodowania za przejęty grunt pod drogę w Pyzdrach,    

3) zmniejszeniu dotacji o kwotę 2.000 zł dla organizacji pozarządowych na organizację 
zadań z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a przeznaczeniu na 
podtrzymywanie tradycji narodowej. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 3, 
nieobecny - 1). 
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że projekt uchwały dotyczy sprostowania błędu 
pisarskiego w załączniku nr 2 do Uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 
grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok.  
W załączniku nr 2 "Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w części 
"dotacje podmiotowe" w § 2820 "dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" rozdz. 80101 "szkoły 
podstawowe" skreśla się kwotę 693,00 zł i wpisuje się ją w części "dotacje celowe" tego 
załącznika. 
Kwota dotacji celowych wynosić będzie 122.193,00 zł a nie jak podano 121.500,00 zł, 
natomiast dotacje podmiotowe wynosić będą 1.055.400,00 zł a nie jak podano 1.056.093,00 zł. 
W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w 
Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2014 r. i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
Ad. 7.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że już nie powinno się przystępować po podejmowania 
uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
Zmieniła się ustawa i teraz gmina nie ma obowiązku co roku podejmować już takiej uchwały.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że gmina w ubiegłym roku podejmowała 
uchwalę o funduszu sołeckim na podstawie ustawy przed jej nowelizacją. Dlatego zostanie 
podjęta jeszcze uchwała na 2016 na podstawie obowiązującej ustawy i w kolejnych już latach 
nie będzie potrzeba. Jedynie w przypadku rezygnacji z funduszu sołeckiego uchwała będzie 
konieczna.  
Krzysztof Paszak, radny zapytał, czy będzie rozpatrywana propozycja sołtysów dotycząca 
diet?  
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że obecnie trwają zebrania wiejskie, na których 
wybierani są sołtysi.  
Przypomniał, że w bieżącym roku w wydatkach w zakresie wynagrodzeń zostały wprowadzone 
oszczędności – wynagrodzenia nie zostały podniesione. I tak należy utrzymywać.  
Dodał, że temat dotyczący wzrostu wysokości diet dla sołtysów został przez wnioskodawcę 
uzasadniony niefortunnie odnosząc się do radnych. 
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, ile sołtys może dopłacać do funkcji sołtysa? 
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że sołtys nie powinien dopłacać. Jest fundusz 
sołecki, z którego powinny być przeznaczone pieniądze na wykonywane zadania.  
Rolą sołtysa nie jest osobiste wykonywanie np. prac porządkowych, ale mobilizowanie 
mieszkańców do wspólnych prac na rzecz sołectwa. 
Przypomniał, że dieta dla sołtysa, to nie jest wynagrodzenie za pracę, ale ekwiwalent za 
pełnioną funkcję.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki („za”- 3, nieobecny -1). 
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Ad. 8.  
Przemysław Dębski, burmistrz  poinformował, że Gmina Pyzdry przystąpi do współpracy  
z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. ,,Realizacja programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego" w roku 2015. Udzieli 
pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry dla Powiatu Wrzesińskiego  
w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy i miasta Pyzdry w roku 2015. 
Mieszkańcy, którzy w br. będą dokonywali wymiany pokrycia dachowego z eternitu na inny 
rodzaj, mogą składać wnioski do starostwa, które za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy 
dokona odbioru eternitu i jego utylizację.  
 
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” („za”- 3, nieobecny -1 ). 
 
Ad. 9.  
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w 2015 r. 
pełnić będzie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kawiarzy w Gnieźnie na 
warunkach zawartych w umowie z Miastem Gniezno. 
Gmina i Miasto Pyzdry zabezpiecza środki pieniężne w kwocie 6.000 zł w zamian za przyjęcie 
5 psów.  
Gmina najpierw sama próbuje poszukać nowego właściciela dla schwytanego bezpańskiego 
psa przetrzymując go w przytulisku zlokalizowanym przy oczyszczalni ścieków. Jeżeli te 
próby nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, psa bezdomnego przekazuje się do schroniska.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy  
w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 
Gminy i Miasta Pyzdry („za”- 3, nieobecny -1). 
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że gmina nie mając publicznego przedszkola 
gminnego kieruje się wysokością dotacji z ościennych gmin. W 2015 r. wysokość dotacji dla 
przedszkola w Pyzdrach wynosiła 650 zł.  Od stycznia 2015r. została przyjęta nowa podstawa 
dotacji z gminy Kołaczkowo w wysokości 575 zł. 
Z rozmów z właścicielem przedszkola wynika, że przy obecnej liczbie dzieci wysokość dotacji 
jest za mała.  
W związku z tym proponuje się przyznanie dodatkowej dotacji w wysokości 1.200 zł na ucznia 
rocznie, o czym jest mowa w projekcie uchwały.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy ustawowo jest określona wysokość tej dotacji? Ile jest 
dzieci w przedszkolu? 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina sama decyduje.  
W przedszkolu jest 120 dzieci. Ale wszystko wskazuje na to, że od września br. będzie ich 
mniej. Cztery oddziały będą na pewno, a czy będzie piąty, to nie wiadomo.  
 
.Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w 
wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego („za”- 3, nieobecny -1 ). 
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Ad. 11. 
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku ze zmianą ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został przygotowany projekt uchwały  
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty. 
Dotychczasowe stawki pozostają bez zmian:  
- stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 zł od osoby,  
- stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 16,00 zł od osoby. 
Dodał, że gmina ma podpisaną umowę z firmą Iglespol na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych do końca czerwca 2015r.  
Od przyszłego półrocza gmina będzie w drodze konkursu wybierać firmę do odbioru odpadów, 
bo zagospodarowaniem już zajmie się zakład w Lulkowie. Wszystko wskazuje na to, że to 
rozwiązanie będzie droższe dla gminy.  
Dojdzie jeszcze temat dotyczący odpowiedniej segregacji odpadów. Jest propozycja podziału 
ich na mokre i suche. Z tym też by się wiązało posiadanie przez mieszkańców dwóch 
pojemników.  
Będzie trzeba zastanowić się, czy dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór odpadów z terenu 
wiejskiego jest potrzebny.  
Andrzej Łyskawa, radny zaproponował, aby zorganizować wyjazd radnych do Lulkowa.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz 
stawki takiej opłaty („za”- 3, nieobecny -1 ). 
  

Ad. 12 

Został przygotowany projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej numerem 
geodezyjnym 2173 położonej w Pyzdrach. Zaproponowano nazwę „Herberta”.  
Komisja Budżetowo – Finansowa zaproponowała nazwę „Asnyka”.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
Pyzdrach proponując nazwę „Asnyka” („za”- 3, nieobecny -1 ). 
 

Ad. 13.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej („za”- 3, nieobecny -1 ). 
 
Ad. 14.  
Opracowano plan pracy komisji na 2015 rok (jednogłośnie):  

1. Opiniowanie projektów uchwał, wniosków, pism, próśb itp. przedłożonych Komisji.  
2. Być pomocny przy wszelkich inicjatywach gospodarczych służący jego rozwojowi  

i powstawanie miejsc pracy w naszej gminie.  
3. Uczestnictwo przy otwieraniu ofert przetargowych ogłaszanych przez tutejszy Urząd 

Miejski. 
4. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-

Kanalizacyjnych w zakresie wszystkich prac i usług na rzecz społeczności gminnej.  
5. Spotkania, co najmniej raz w roku z Kierownikiem Posterunku Policji i prezesem 

miejsko – gminnym OSP w sprawie stanu bezpieczeństwa w naszej gminie  
z przeanalizowaniem wniosków i wszelkich uwag w powyższych sprawach.  
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6. Wszelkie inne sprawy tematycznie związane z Komisją, które mogą się pojawić  
w ciągu roku i będą wymagały naszej oceny, opinii i inicjatywy celem ich rozwiązania. 

 
Ad. 15. 
Dokonano wyboru z-cy przewodniczącego Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w osobie Krzysztofa Paszaka („za” – 3, 
nieobecny -1).  
 

Ad. 16.  

Marianna Urbaniak, radna  stwierdziła, że na terenie wsi Wrąbczynek jest zasadny montaż 
jednego punktu oświetlenia ulicznego, ale nie ma ani słupa, ani linki.  
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że mieszkańcy dwóch ostatnich nieruchomości  
w Ratajach są już mieszkańcami wsi Pietrzyków. Najlepiej byłoby przyłączyć te posesji do wsi 
Rataje.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że z przyłączeniem w/w posesji do Rataj 
wiązałyby się konsekwencje np. zmiana granic miejscowości, wymiana dokumentów.  Łatwiej 
będzie dokonać przestawienia znaku z nazwa miejscowości.  
Andrzej Łyskawa, radny zaproponował, aby Białobrzeg Ratajski wrócił do macierzy.  
Poruszył również temat uczestniczenia sołtysów na posiedzeniach Rady Miejskiej, co jest 
zapisane w statutach sołectw.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że frekwencja sołtysów na sesji jest wysoka. 
Za udział w sesji otrzymują dietę.  
 

W okresie międzysesyjnym wpłynęły do biura rady następujące pisma:  
- mieszkańców sprzeciwiających się budowie chlewni w Pietrzykowie - Kolonii,  
- Regionalnej Izby Obrachunkowej informujące o błędach pisarskich w uchwale nr II/9/14 z  
   29.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie,  
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy  
    i Miasta Pyzdry,   
- sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu    
   zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Pyzdry,  
- Starostwa Powiatowego we Wrześni w sprawie odpowiedzi na interpelacje i wnioski  
   radnych,  
- wojewody wielkopolskiego przesłał kopie oświadczeń majątkowych przewodniczącej rady i  
  byłego burmistrza. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Komisji Przewodniczący podziękował  wszystkim 
za udział w posiedzeniu i o godz. 11 45 zamknął II posiedzenie Komisji. 
 
Protokołowała:  
Alina Banaszak  


