
Protokół nr 11/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  
z dnia 17 lutego 2016 roku 

 
 
 Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 800 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. 
 
Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 

2016 rok.  
2. 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". 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia 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 pobrania i wykorzystania.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  
z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne 
i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Pyzdry. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej 
niezabudowanej nr 1118/3 położonej w Pyzdrach w drodze przetargu.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej 
niezabudowanej nr 2032/9 położonej w Pyzdrach w drodze przetargu.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej 
niezabudowanej nr 1120/2 położonej w Pyzdrach w drodze przetargu.  

10. Sprawy bieżące.  
 
Przemysław Dębski, burmistrz  zaproponował wprowadzenie dodatkowego tematu jako 
pierwszego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika na odcinku Rataje – 
Pietrzyków.  
Członkowie Komisji przedstawiony porządek obrad przyjęli.  
 
Ad. 1.  
Urząd Marszałkowski w Poznaniu potwierdził, że w planie zadań na 2016 r w ramach 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ujęta została budowa chodnika w ciągu drogi 
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wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje – Pietrzyków. Z uwagi na ograniczone środki 
finansowe zwrócił się o rozważenie możliwości partycypacji w kosztach tego zadania.  
W związku z tym, że Województwo Wielkopolskie podejmuje działanie w zakresie budowy 
w/w chodnika proponuje się wsparcie tego zadania kwotą 50.000 zł. 
Gmina już 2011 r dokonała wykupu gruntu pod ten chodnik za kwotę 30.000 zł.  
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w br. zlecił wykonanie dokumentacji na chodnik  
w Pyzdrach przy ul. Niepodległości.  
Kolejnym zadaniem, jakie należałoby wykonać, to odwodnienie drogi przy ul. Wrzesińskiej.  
Justyna Sosnowska, radna stwierdzali, że już teraz brakuje miejsca na parkowanie 
samochodów przy cmentarzu.  
Jest teren zieleni, który nie może być parkingiem, bo są wysokie krawężniki, a trawa jest 
rzadko przycinana.  
Planowany chodnik mógłby spełniać też rolę parkingu.  
  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w 2016 roku Województwu Wielkopolskiemu („za” - 3). 
 
Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.600,00 zł w dziale 
852 (opieka społeczna) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.  

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 117.600,00 zł w dziale:  
010 (rolnictwo i łowiectwo) o kwotę 20.000 zł - dotacja na przydomowe oczyszczalnie 
ścieków,  
700 (gospodarka mieszkaniowa) o kwotę 15.000 zł – ubezpieczenie mienia komunalnego,  
852 (opieka społeczna) o kwotę 2.600 zł – dodatki mieszkaniowe, 
900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o kwotę 80.000 zł – usunięcie słupów 
energetycznych przy ul. Polnej w Pyzdrach.  
Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków  
w funduszu sołeckim w rozdziale: 
75412 zmniejsza się wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia o 5.000 zł,  
a zwiększa zakup usług remontowych o 5.000 zł,  
921 95 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 200 zł, a zwiększa zakup 
usług pozostałych o 200 zł.  
Ponadto proponuje się kolejne zmiany, które wystąpiły po wysłaniu materiałów do radnych. 
W związku z uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  
w planie wydatków należy uwzględnić w rozdziale 60013 dotacje na budowę chodnika 
Rataje – Pietrzyków w wysokości 50.000 zł. Środki te będą pochodziły z wolnych środków. 
Do szkoły w Pietrzykowie była zaplanowana dotacja na edukację dziecka z orzeczeniem, która 
była zapisana w rozdziale 80101, a opieka specjalistyczna powinna być w rozdziale 80150.  
 
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił koncepcję rozbudowy zakładu GTC  
w Pyzdrach. Z założeń wynika, że przy ul. Polnej, na długości działki właściciela zakładu 
powstanie ogólnodostępny chodnik i miejsca parkingowe. Przeszkodą są istniejące słupy 
energetyczne, które trzeba usunąć, a linię energetyczną przeprowadzić ziemią. Gmina dokona 
usunięcia słupów. Na ten cel zaplanowano 80.000 zł. Budowę chodnika ogólnodostępnego na 
gruncie GTC, Firma planuje w br. Wykonanie dalszego odcinka chodnika będzie po stronie 
gminy, która wcześniej będzie musiała wykupić grunt.  
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Elżbieta Ratajczyk, radna zaproponowała, aby na dalszym odcinku drogi przy ul. Polnej 
chodnik był wykonany nowy, taki sam jaki będzie przy Firmie GTC, przede wszystkim 
stosowne krawężniki.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2016 rok wraz z dodatkowymi zmianami („za” - 3). 
 
Ad. 3.  
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". Gmina Pyzdry udzieli dotacji celowej w wysokości 10.000 zł („za” 
- 3). 
 
Ad. 5 – 6.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o systemie 
oświaty samorządy zostały zobowiązane do uchwalenia nowych regulacji dotyczących 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji jak również kontroli ich pobrania  
i wykorzystania. 
Z uwagi na ustawowy obowiązek konieczne jest podjęcie uchwał w sprawie: 

1) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania, 

2) trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla niepublicznych 
szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania. 

 
Ustawa o systemie oświaty wprowadza kolejne zmiany dotyczące sześciolatków.  
Była zapowiedź, że oddziały przedszkolne mają być zlikwidowane. Niektóre gminy podjęły  
w tej sprawie uchwały. A zmiana ustawy o systemie oświaty z 29 grudnia 2015 wydłużyła 
termin likwidacji tych oddziałów do 2019 roku. W gminie Pyzdry wszystko jest po staremu.  
Dzisiaj jeszcze nie wiadomo, ile dzieci w roku szkolnym 2016/17 pójdzie do klasy pierwszej. 
Na razie znana jest wstępna liczna uczniów przyszłej klasy pierwszej, ale rodzice mają 
jeszcze czas na podjęcie ostatecznej decyzji. A przecież organ prowadzący szkoły powinien 
wiedzieć, jakie zaplecze przygotować w szkole, a jakie w przedszkolu.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 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 pobrania i wykorzystania („za” - 3). 
 
Justyna Sosnowska, radna zwróciła uwagę na błędy występujące w uchwale: zamiast 
przedszkole, powinno być szkoła. Nie ma też zapisu mówiącego o wczesnym wspomaganiu.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 
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kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z zaproponowanymi poprawkami 
(„za” - 3).  
 
Ad. 4.  
Większość terenu gminy Pyzdry nie posiada kanalizacji sieciowej i z wielu przyczyn jej nie 
będzie miało. W związku z tym wielu mieszkańców dopytuje się o możliwości wsparcia 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego został opracowany projekt uchwały 
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry. 
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź 
podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn 
technicznych niemożliwe. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% 
kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 2.000zł.  
Gmina w budżecie na 2016 r. planuje kwotę 20.000 zł.  
Piotr Pilarski, radny  zaproponował, aby w uchwale pozostawić zapis mówiący o dotacji  
w wysokości do 50% kosztów budowy oczyszczalni, bez określania limitu tj. 2000 zł, bo są 
tereny, gdzie trzeba zastosować droższe rozwiązania.  
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że pierwszy rok udzielania dofinansowania jest 
pilotażowym. W następnym można coś zmienić.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i 
rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Pyzdry („za” - 3). 
 
Ad. 7.  
Elżbieta Ratajczyk, radna zwróciła uwagę na występujący problem związany  
z zabrudzaniem chodników i innych terenów publicznych przez psy, które nie są bezdomne.   
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Środki finansowe 
na realizację niniejszego programu zabezpiecza gmina Pyzdry w kwocie 7800 zł („za” - 3). 
 
Ad. 8.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1118/3 o pow. 25,2491 ha położonej w Pyzdrach 
 w drodze przetargu na okres 5 lat („za”  - 3). 
 
Ad. 9.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 2032/9 o pow. 0,45 ha położonej w Pyzdrach  
w drodze przetargu na okres 5 lat („za” - 3).  
 
Ad. 10.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 1120/2 o pow. 14 ha położonej w Pyzdrach  
w drodze przetargu na okres 5 lat („za” - 3).  
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Ad. 11.  
Justyna Sosnowska, radna zwróciła się z zapytaniem o możliwość wznowienia kursu 
autobusów do Poznania, bo obecnie chociażby studenci z Pyzdr nie mają możliwości 
bezpośredniego dojazdu. W innych kierunkach też nie ma możliwości dojazdu.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że do niedawna, gdy PKS planował 
zlikwidować przejazd autobusu na określonej trasie, to występowało do jednostek samorządu 
terytorialnego z propozycją pozostawienia linii w przypadku partycypacji np. gminy  
w kosztach. Obecnie linie autobusowe są likwidowane bez informowania władz 
samorządowych.  
Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że zapewne znalazłaby się firma świadcząca usługi 
na określonej trasie, ale muszą być chętni, którzy skorzystają z tych usług.  
Justyna Sosnowska, radna zwróciła się z prośbą o wykoszenie krzewów rosnących przy 
drodze w Pietrzykowie Kolonii w stronę Ksawerowa.  
Piotr Pilarski, radny poinformował, że jedna rodzina z Dolnych Grądów jest zainteresowana 
podłączeniem posesji do sieci wodociągowej.  
Justyna Sosnowska, radna zapytała, czy jest możliwość korzystania ze stołówki szkolnej  
w Pyzdrach przez szkołę w Pietrzykowie? 
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że należy zgłosić się do dyrektora Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego, aby dowiedzieć się, czy fizycznie jest taka możliwość. 
Ponadto poinformował, że w związku z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
opieką 500 plus w gminie Pyzdry objętych zostanie ok.1000 dzieci.  
Będzie to kolejne zadnie dla gminy, które realizować będzie ośrodek opieki społecznej. 
Obecna obsada kadrowa ośrodka bez dodatkowego wsparcia nie będzie wstanie tego nowego 
zadania zrealizować.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 
 
 


