Protokół nr 8/15
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 19 października 2015 roku
Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 815 przewodnicząca Komisji p. Elżbieta
Ratajczyk stwierdzając, że na 3 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi
quorum, przy którym Komisja może obradować.
W posiedzeniu uczestniczyli uczniowie klasy VIb Szkoły Podstawowej w Pyzdrach z
wychowawcą p. Anną Michalak.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. Przedstawienie informacji na temat projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego
w Koninie na kadencję 2016 – 2019.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia
pod nazwą Klaser Turystyczny „ Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu
płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
6. 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 jednostka samorządu
terytorialnego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy
Pyzdry nieruchomości nr 37/1 położonej w m. Dolne Grądy.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu nieruchomości gruntowej położonej
w Pyzdrach na działce nr 397.
9. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji poinformowała, że Szkoła Podstawowa w
Pyzdrach realizuje projekt pn. „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”. W ramach projektu
młodzież szkolna ma poznać zagadnienia związane z prawem, samorządnością,
społeczeństwem.
W związku z tym w posiedzeniu uczestniczą uczniowie klasy VI b Szkoły Podstawowej
w Pyzdrach.
Ad. 2.
Temat został wykreślony z porządku obrad Komisji.
Ad. 3.
Powołany na poprzedniej sesji Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławnika
dokonał formalnej oceny zgromadzonych dokumentów kandydata na ławnika, które złożyła
tylko p. Barbara Wawrzyniak. W/w złożyła dokumenty na ławnika do Sądu Okręgowego
w Koninie na kadencję 2016 – 2019.Wybor ławnika nastąpi w glosowaniu tajnym.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Okręgowego w Koninie na kadencję 2016 – 2019 („za” – 3).
Ad. 4.
Porozumienie Gminne dotyczące Szlaku Piastowskiego chce się przekształcić
w stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, co ułatwi
pozyskiwanie środków.
Członkowie porozumienia przekazują składkę członkowską w wysokości 1.000 zł rocznie.
Do reprezentowania Gminy w stowarzyszeniu proponuje się p. Roberta Michała Czerniaka.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przypomniała, że owego czasu radni nie
wyrazili zgody na partycypację w kosztach montażu herbu Pyzdr na rynku w Gnieźnie, gdzie
były umiejscowione herby miast przynależnych do Szlaku Piastowskiego. Może warto byłoby
herb Pyzdr dołączyć do już istniejących herbów w Gnieźnie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do
stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” („za”–3)
Ad. 5.
W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych został przygotowany projekt
uchwały o opłacie targowej. Zmiana dotyczy wprowadzenia zapisu – „ wprowadza się opłatę
targową”. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz
terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej („za” – 3).
Ad. 6.
Został przygotowany projekt uchwały w sprawie przedłużenia na rok 2016 podwyższonej
dotacji o kwotę 100,- zł miesięcznie na każde dziecko dla publicznych przedszkoli
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby
fizyczne.
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 jednostka samorządu
terytorialnego („za” – 3).
Ad. 7.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości nr 37/1 o pow. 0,1344 ha położonej w m. Kruszyny
obręb geodezyjny Dolne Grądy. Grunt zostanie zakupiony na cel publiczny - pod drogę
gruntową („za” – 3).
Ad. 8.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie najmu nieruchomości
gruntowej położonej w Pyzdrach na działce nr 397 o pow. 200 m na okres 10 lat w celu
prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Orange Polska S.A. Jest to przedłużenie
już istniejącego najmu („za” – 3).
Ad. 9.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do biura
Rady w okresie międzysesyjnym:
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- Wojewoda Wielkopolski stwierdził, że oświadczenia majątkowe Burmistrza
i Przewodniczącej Rady były złożone w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości,
- sołectwo Walga wystąpiło z wnioskiem o dokończenie budowy drogi,
- mieszkańcy ul. Tuwima zwrócili się o utwardzenie drogi, przy której mieszkają,
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło o stworzenie dogodnych warunków
osobom niepełnosprawnym by mogli wziąć udział w głosowaniu,
- Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego zwróciła się z apelem
o zabezpieczenie w budżecie gminy pieniędzy na działania wolontariackie.
Głos zabrali uczniowie biorący udział w posiedzeniu
Mateusz Frontczak, uczeń poprosił o informację na temat budynku starego przedszkola.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że budynek starego przedszkola jest w trakcie
rozbiórki, która potrwa ok. miesiąca.
Obecnie obowiązuje ustawa o ochronie środowiska, w związku z tym podczas rozbiórki
trzeba dokonywać segregacji poszczególnych składników budynku. Materiał rozbiórkowy
trzeba posegregować – złom, gruz, plastik, szkło itd.
Przedszkole ma też piwnice, które będą rozebrane i zasypane ziemią. Gruz zostanie skruszony
i będą nim utwardzane drogi gruntowe.
Kornel Mosiński, uczeń zapytał, co będzie na miejscu starego przedszkola?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na razie nie ma jeszcze sprecyzowanych
planów. Na razie teren zielony.
Położenie działki jest atrakcyjne. Gdyby pojawiły się możliwości pozyskania funduszy
unijnych, to może boisko sportowe, a może całkiem coś innego.
Uczniowie wypowiedzieli się za centrum handlowym, kinem, basenem, pabem.
Kornel Mosiński, uczeń zapytał, co będzie za małym boiskiem szkolnym, gdzie jest
usypywana ziemia?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że będzie wydłużony ciąg spacerowy od
przystani wodniackiej ulica Nadrzeczną do hali sportowej. Obecnie jest nawożona ziemią.
Planuje się, że w przyszłym roku zostanie ułożona kostka, ustawione ławki, ścieżka będzie
oświetlona.
Kornel Mosiński, uczeń powiedział, że ścieżka powinna zostać zabezpieczona przed
suwaniem, bo znajduje się na skarpie.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że do zabezpieczenia są ustawione specjalne
słupki. Ale jest jeszcze dużo pracy do wykonania np. odprowadzić wodę by przy ulewnych
deszczach usypany nasyp nie zsunął się w dół.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zaprosiła uczniów wraz z wychowawcą na
najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że została dokonana analiza wykonania
budżetu gminy. Udało się pewne środki zaoszczędzić, za które mogą zostać wykonane tzw.
szybkie inwestycje. Planuje się położenie dywaniku na ul. Poznańskiej (od Rynku do Placu
Sikorskiego) wraz z wymianą krawężników, a w przyszłym roku wymiana nawierzchni
chodnika.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytała, kto i za ile wykonuje rozbiórkę
budynku starego przedszkola?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że prace te wykonuje firma z Gółkowa za
kwotę 65.000 zł. Rozkruszony gruz będzie gminy.
Wykonawcy wskazani przez radnych nie byli zainteresowani, albo oferowali jeszcze wyższą
kwotę.
Piotr Pilarski, radny stwierdził, że sołectwo Dolne Grądy będzie potrzebowało gruz na
wyrównanie nawierzchni dróg.
Dodał, że jest potrzeba, aby przy drodze asfaltowej wykonać podjazdy.
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Justyna Sosnowska, radna stwierdziła, że na drodze do Ksawerowa jest duża dziura w
nawierzchni asfaltowej oraz występuje potrzeba wycięcia krzewów przy drodze.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że dobiega końca budowa chodnika przy ul.
Niepodległości, następnie będzie dokończona droga w Dłusku – połączenie z nową drogą
przy ul. Wymysłowskiej i dopiero dokończenie drogi przy ul. Winnica.
Gmina musi wypłacić odszkodowanie w wysokości 64.000 zł tytułem zabrania gruntu pod
drogę przy ul. Wymysłowskiej.
Dodał, że mieszkańcy jednej z posesji we wsi Wrąbczynek występują o przyłączenie do sieci
wodociągowej przy okazji układania sieci na odcinku Zapowiednia – Białobrzeg. Jednak jest
problem, bo odległość jest dużo i wynosi 700 metrów tylko do jednej posesji.
Piotr Pilarski, radny poinformował, że w sołectwie Dolne Grądy jedna z posesji też nie jest
jeszcze podłączona do sieci wodociągowej.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że mieszkańcy ul. Szkolnej
wstąpili z wnioskiem o utwardzenie drogi, bo po pracach związanych z ułożeniem kanalizacji
jej stan jest zły.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że należy trzymać się strategii, którą radni
ustalili. Realizacja dużych zadań inwestycyjnych powinna odbywać się według ustalonego
harmonogramu. Ustalono wykonanie dróg za 5 mln zł. W br. zlecono wykonanie
dokumentacji.
Pomimo napływu nowych wniosków, wcześniej ustalona kolejność powinna być zachowana.
Już wiadomo, że w II kwartale 2016r. będzie nabór wniosków o wsparcie finansowe z PROW
na drogi. Jeżeli wszystko poszłoby po naszej myśli, to realizacja dróg byłaby do 2018r, a nie
jak zakładamy do 2020 r.
O realizacji kolejnych dróg będzie można pomyśleć, po realizacji wcześniej ustalonego
wykazu.
Wspomniał, że szczególnie przy opracowywaniu projektu budżetu należy pamiętać o dużych
inwestycjach, które na początku kadencji były ustalone.
Justyna Sosnowska, radna zapytała jak rozwiązać temat dotyczący zarośniętego chodnika w
Pietrzykowie przy drodze wojewódzkiej, gdzie nie ma zabudowań ?
Rowy wzdłuż drogi wojewódzkiej Pyzdry – Borzykowo nie do końca spełniają rolę
odwodnienia drogi w czasie ulewnych deszczy.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że rowy, to rozwiązanie tymczasowe. Z
czasem będzie trzeba wykonać kanalizację burzową z odprowadzeniem wody najlepiej do
rowu znajdującego się między Pyzdrami a Dłuskiem.
Dodał, że na tym odcinku znajduje się ścieżka rowerowa, o którą trzeba też dbać.
A dalszej dyskusji poruszono temat dotyczący:
- budowy drogi w Pietrzykowie – Kolonii,
- przekazania rekompensaty dla gminy Miłosław za niższe opłaty śmieciowe dla
mieszkańców Skotnik za to, że są narażeni na uciążliwości z tytułu bliskiej lokalizacji stacji
przeładunkowej odpadów w Bardzie,
- budowy tuczarni w Pietrzykowie – Kolonii.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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