
Protokół nr 6/15 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
z dnia 15 czerwca 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 wyboru metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i 
stawki takiej opłaty. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r., 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Pyzdr 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 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.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/2012 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14.06.2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry 
na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia radnych 
wybieranych  w okręgach wyborczych.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2003 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach zabudowanych 
budynkami stacji transformatorowych.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2031/3 położonej  
w m. Tarnowa.  

10. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że od lipca 2015 r. Zakład  
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie będzie zagospodarowywał odpady z terenu Gminy 
i Miasta Pyzdry za kwotę 260 zł za 1 tonę. Także od 1 lipca transportem odpadów zajmie się 
firma wybrana w drodze przetargu. Wygraal go firma Iglespol, która jako jedyna przystąpiła 
do przetargu. Cena za odbiór od mieszkańca 1 tony odpadów i dostarczenie do Barda, gdzie 
będą tworzone zwarte frakcje wynosi 226 zł. Łączny koszt odbioru i zagospodarowania 1 
tony odpadów wynosi 490 zł.  
Do tej pory firma Iglespol odbierała i zagospodarowywała odpady za kwotę 360 zł.  
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Z powyższego wynika, że koszt wzrośnie o 130 zł, bez uwzględnienia kosztów 
administracyjnych.  
Zatem opłata ponoszona przez mieszkańców wzrośnie.  
Dodał, że rodziny wielodzietne spełniające kryterium dochodowe mogą ubiegać się  
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o zasiłek celowy.  
 
Radni zapoznali się z kalkulacją wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla Gminy i Miasta Pyzdry oraz z informacją na temat wysokości opłat  
w sąsiednich gminach.  
 
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu poinformował, że gminy do 2020 r. muszą osiągnąć 
70% recyklingu w stosunku do wszystkich wytworzonych odpadów. W innym przypadku 
będą musiały zapłacić karę. Dlatego segregacja odpadów jest bardzo ważna.  
Piotr Pilarski, radny  stwierdził, że mieszkańcy mogą przestać segregować odpady, gdy  
będzie ustalona bardzo wysoka opłata. Dlatego opłata musi być wyważona.  
Justyna Sosnowska, radna stwierdziła, że kontrola koszy, czy odpady są segregowane czy 
nie musi być przeprowadzana. 
Dodała, że są prowadzone zbiórki niektórych odpadów np. plastiku, puszek i sprzedawane  
z przeznaczeniem na określone cele.  
Jak to się będzie miało do osiągnięcia przez gminę wskaźnika recyklingu?  
Z drugiej strony gmina odbierając odpady segregowane ma koszty.  
Mirosław Balicki, pracownik urz ędu odpowiedział, że odpady segregowane  
z nieruchomości zamieszkałych powinny być przez gminę odbierane.  
Ratajczyk Elżbieta, radna zaproponowała opłatę za segregowane odpady w wysokości 11  
i za niesegregowane 22 zł.  
Piotr Pilarski, radny zaproponował natomiast stawki 10 i 25.  
 
 Komisja w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej proponuje opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób  selektywny  11 zł od osoby, 
 nieselektywny 22 zł od osoby („za”- 2, przeciw -1). 
 
Ad. 2 -3.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w 2014 roku dochody ogółem wykonano  
w kwocie 22.191.672,04 zł, co stanowi 99,10% zakładanego planu.  
Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 22.112.278,92 zł, co stanowi 93,04% zakładanego 
planu, w tym wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.721.428,42 zł. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. jest 
pozytywna. Zwróciła uwagę, że plan realizacji wydatków funduszu sołeckiego powinien być 
przestrzegany w ciągu roku, a niektóre sołectwa wprowadziły zmiany w wydatkowaniu 
środków, a które nie zostały wprowadzone do budżetu.  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium jest pozytywna.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r.(„za”- 3). 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Pyzdry („za”- 3).  
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Ad. 4.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że na ostatniej sesji w zmianach budżetu 
zmienione były wydatki na Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i wprowadzono 
wolne środki na wykonanie dokumentacji technicznych na wykonanie dróg.  
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzali, że wprowadzając powyższe zmiany do budżetu 
należy także dokonać zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.  
Zmiana ma wpływ tylko na 2015r, nie ma natomiast wpływu na dług publiczny i na wynik 
budżetu.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025(„za”- 3). 
 
Ad. 5.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu 
środków na zakup gruntu (6.000 zł), dokończenie budowy garażu przy OSP  
w Pietrzykowie (8.000 zł), rezerwy ogólnej (56.090 zł) oraz na zmniejszeniu środków na 
wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (74.000 zł), dotacji do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej na kanalizację sanitarną przy ul. Bolesława Pobożnego (4.410 zł).  
 
Przemysław Dębski, burmistrz  wyjaśnił, że planowany jest zakup gruntu w Tarnowej, na 
którym zostanie wybudowana nowa przepompownia ścieków. Obecnie przepompownia 
mieści się na gruncie prywatnym. Pierwotnie właściciel gruntu wyraził zgodę na usytuowaniu 
przepompowni. Obecnie jest nowy właściciel gruntu i żąda odszkodowania.  
Hydrant z powyższej działki został już przeniesiony.  
Po analizie wykonania budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia dla pracowników urzędu 
okazało się, że można zmniejszyć środki i przeznaczyć je na razie do rezerwy ogólnej. 
Bieżący rok jest rokiem przygotowywania dokumentacji. Oprócz dokumentacji na drogi 
zlecone będzie wykonanie dokumentacji na targowisko przy Rynku i modernizację sal OSP  
w Pyzdrach.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 4). 
 
Ad. 6.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/128/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 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 zmieniając siedzibę 
obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Pyzdrach z Gimnazjum przy ul. Szkolnej 2 w Pyzdrach 
na „ Remizę OSP przy ul. Kilińskiego 15 w Pyzdrach” oraz wpisując w granicach obwodu 
nr 2 nowe ulice Asnyka i Kochanowskiego. Zmiana siedziby podyktowana jest warunkami 
dostępności do lokalu. Do Gimnazjum prowadzą wysokie schody, natomiast Remiza OSP 
jest na parterze („za”- 3). 
 
Ad. 7.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14.06.2012 r. w sprawie podziału Gminy  
i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia 
radnych wybieranych w okręgach wyborczych dopisując do granic okręgu nr 7 nowe ulice:  
„Asnyka, Kochanowskiego” („za”- 3). 
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Ad. 8.  
Rada Miejska w Pyzdrach dnia 30 kwietnia 2003 r. podjęła uchwałę Nr V/43/2003 w sprawie 
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach 
zabudowanych budynkami stacji transformatorowych Energetyce Kaliskiej S.A.  
W wyniku przekształceń własnościowych Energetyki Kaliskiej S.A. powstała Energa 
Operator S.A. jako następca prawny. 
W przedstawionym stanie rzeczy zmiana powyższej chwały jest w pełni uzasadniona. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2003 
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach zabudowanych budynkami 
stacji transformatorowych. („za”- 3). 
 
Ad. 9.  
W związku z budową kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowa była konieczność wybudowania  
przepompowni ścieków, którą za zgodą właściciela gruntu zlokalizowano na prywatnym 
gruncie. Obecnie jest nowy właściciel gruntu i domaga się odszkodowania.  
W związku z tym jest propozycja wykupienia działki nr 2031/3 o pow. 0.0150 ha i na niej 
wybudowania nowej przepompowni.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie 
na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2031/3 
położonej w m. Tarnowa („za”- 3). 
 
Ad. 10.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady zapoznała z pismami, jakie w okresie 
międzysesyjnym wpłynęły do biura Rady:  

• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie 
absolutorium,  

• Wojewody Wielkopolskiego w sprawie radnej Justyny Sosnowskiej (czy nie narusza 
zakazów przewidzianych w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym),  

• Wojewoda orzekł nieważność § 1 ust. 2 w zakresie wyrazu „rozpoczętą” uchwały  
o opłacie za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, 

 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  


