
Protokół nr /15 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
z dnia 11 maja 2015 roku 

 
 Posiedzenie Komisji otworzyła o godz. 9 00 przewodnicząca Komisji p. Elżbieta 
Ratajczyk stwierdzając, że na 3 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi 
quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Tematyka posiedzenia :  
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2014. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia 

dachowego w kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 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. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 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. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej nr 93/1, 94, 98 położonej w obrębie geodezyjnym Walga.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej nr 203/4 położonej w obrębie geodezyjnym Ciemierów – Kolonia. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej nr 2033 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej nr 2035 położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej nr 2023/1 położonej w obrębie geodezyjnym Tarnowa.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej nr 444/3 i 444/4 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda Komorska.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej nr 28/2 położonej w obrębie geodezyjnym Zapowiednia.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach. 
14. Sprawy bieżące.  

 
 
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że zostały wypracowane wyższe dochody o 
kwotę 45.509,61 zł: 
- 500,-  z tytułu korzystania z lokalu  mieszkalnego w Pietrzykowie,  
- 2.500,- pieniądze z tytułu funduszu alimentacyjnego.  
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- 19.500,- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Bolesława Pobożnego,  

- 23.009,61 – dotacja na zadania zrealizowane w 2014 r. a dotyczące placu zabaw w Pyzdrach 
i wymiany okien w świetlicach wiejskich w Rudzie Komorskiej i Lisewie,  

 
Wydatki zwiększone zostają o:  
- 80.000,- na sporządzenie dokumentacji i podkładów geodezyjnych związanych z budową  

dróg: Pietrzyków – Kolonia, Pyzdry ul. Zwierzyniec, Walga. Zostanie to pokryte 
wolnymi środkami wypracowanymi na koniec roku.  

- 35.509,61 rezerwa ogólna,  
- 10.000,- zwiększenie dotacji na zabytki – remont dachu na kościele farnym w Pyzdrach  
Antonina Balicka, skarbnik dodała, że dochody i wydatki gminy zwiększą się o kwotę 
8.040,- zł. Jest to dotacja przekazana przez wojewodę wielkopolskiego na wypłatę diet dla 
członków obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających wybory prezydenta RP. Ta 
zmiana do budżetu została wprowadzona zarządzeniem Burmistrza.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 3). 
 
 
Ad. 2.  
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej. Zasoby pomocy społecznej w Gminie Pyzdry, określone  
w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje 
pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je 
finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 
problemów oraz ich rozkład ilościowy.  
Analizując wielkość zasobów pomocy społecznej można powiedzieć, że te najważniejsze 
potrzeby są zaspokajane.  
 
W trakcie dyskusji poruszono temat sytuacji mieszkaniowej jednego z mieszkańców 
Pietrzykowa, sytuacji rodzinno – wychowawczej dzieci z jednej z rodzin z Pyzdr oraz 
zachowaniu dzieci i młodzieży w szkołach i poza nią.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2014 („za”- 3). 
 
Ad. 3.  
Na wniosek proboszcza parafii Pyzdry zwiększono dotację z budżetu gminy do kwoty 30.000 
zł na roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego na zabytkowym kościele 
farnym zlokalizowanym w Pyzdrach przy ulicy Farnej. 
Wymieniany będzie cały dach. Kosztorys – 185.000 zł.   
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na 
wymianę pokrycia dachowego w kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach („za”- 3). 
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Ad. 4.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na wniosek organu prowadzącego 
niepubliczną szkołę i przedszkole przygotowano projekt uchwały mówiący o rozliczaniu 
dotacji raz w roku. Dotychczas obowiązywał zapis – kwartalnie.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
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”- 3). 
 
Ad. 5.  
W dotychczas obowiązującej uchwale wprowadza się zmiany. Dotyczą one odbierania od 
mieszkańców także papieru – w ostatnim miesiącu każdego kwartału i segregacji tworzywa 
sztucznego, na które w miesiącach maj – wrzesień mieszkańcy otrzymywać będą po 2 worki, 
a odbierane będą, co miesiąc. 
Zostanie przeprowadzony przetarg na odbiór odpadów. Po rozstrzygnięciu przetargu będzie 
ustalona wysokość opłaty, jaką mieszkańcy będą ponosić od 1 lipca 2015r.  Zapewne opłata 
wzrośnie.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 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 („za”- 3). 
 
Ad. 6.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej udziału 10/16 części w nieruchomościach niezabudowanych oznaczonych 
numerami geodezyjnymi 93/1 o powierzchni 0,8000 ha, 94 o powierzchni 0,7600 ha, 98  
o powierzchni 0,1300 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Walga („za”- 3). 
 
Ad. 7 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 203/4  
o powierzchni 0,7600 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Ciemierów – Kolonia  („za”- 3). 
 
Ad. 8.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2033  
o powierzchni 0,1539 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry, („za”- 3). 
 
Ad. 9.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2035  
o powierzchni 0,2674 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Pyzdry („za”- 3). 
 
Ad. 10.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2023/1 
o powierzchni 0,0123 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Tarnowa („za”- 3). 
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Ad. 11.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 444/3  
o powierzchni 0,2500 ha oraz 444/4 o powierzchni 0,5000 ha, położonych w obrębie 
geodezyjnym Ruda Komorska („za”- 3). 
 
Ad. 12.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
przetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 28/2  
o powierzchni 5,5047 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Zapowiednia („za”- 3). 
 
Ad. 13. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania ulicy oznaczonej 
numerami geodezyjnymi 2235/13, 2235/11, 2235/5  położonej w Pyzdrach nazwę 
,,Kochanowskiego” („za”- 3). 
 
Ad. 14.  
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji zapytała, czy istnieje możliwość wykupienia 
gruntu znajdującego się między budynkami (domek ciechanowski) a drogą przy ul. 
Sportowej.  
Justyna Sosnowska, radna zapytała, czy istnieje możliwość uporządkowania pierwszej 
posesji w Pietrzykowie, której właściciele nie żyją, ale są zapewne spadkobiercy?  
Radni zauważyli, że takich zaniedbanych posesji w samych Pyzdrach jest kilka np. przy ul. 
Niepodległości, Poznańskiej.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Anna Lepel  
 

 
 
 

 
 
 


