
 1

Protokół nr 13/16 
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji i Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 

z dnia 3 czerwca 2016 roku 
 
 
 
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, 
Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i Komisji ds. 
Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
otworzyła o godzinie 14 00 przewodnicząca Rady Miejskiej p. Elżbieta Kłossowska 
stwierdzając, że na 15 członków Rady w posiedzeniu uczestniczy 14, co stanowi quorum, 
przy którym Komisje mogą obradować.  
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Tematyka posiedzenia : 

 

1.Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Projekt Września i Stowarzyszenia Ekologicznego 

Czysta Nekla.   

2.Sprawy bieżące:  

 
 
Ad. 1.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że ustawodawca daje możliwość 
przeprowadzania konsultacji społecznych. Z takiej możliwości skorzystały Stowarzyszenie 
Ekologiczne Czysta Nekla i Stowarzyszenie Projekt Września. Działają one na terenie 
naszego powiatu tj. we Wrześni i Nekli.   
Organizacje zorganizowały sympozjum, podczas którego samorządowcy zostali 
przedstawieni w złym świetle. Stwierdzono, że samorządowy pamiętają o mieszkańcach tylko 
przed wyborami, a przez okres kadencji zapominają o nich, są niedostępni dla mieszkańców.  
 
Stowarzyszenia w tej sprawie przesłały petycję zarówno do rad gmin z terenu powiatu 
wrzesińskiego jak również do wójtów, burmistrzów.  
Petycja stanowi załącznik do protokołu. 
  
Radni jednogłośnie stwierdzili, że:  
- obowiązuje uchwała XXV/231/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.12.2005 r.   
    w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pyzdry,  
 - na terenie gminy działają sołtysi wspomagani przez rady sołeckie,  
- w gminie funkcjonuje fundusz sołecki, o rozdysponowaniu którego decydują mieszkańcy    
   sołectw,  
- niektóre ustawy zobowiązują wręcz do informowania i wysłuchania opinii mieszkańców  
   w sprawach istotnych.  
Odpowiedź na petycję stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 2.  
Powiat Wrzesiński na ostatniej sesji Rady zatwierdził w budżecie 130.000 zł na partycypację 
w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej w Pyzdrach, przy ul. Kilińskiego o dł. 
750 m.  
Prowadzone są rozmowy z Telekomunikacją w sprawie likwidacji słupów.  
Energetyczne słupy niestety pozostaną. Rozważane jest przed budową chodnika ułożenie 
kanału na różnego rodzaju przewody. Planuje się po prawej stronie nowe lampy oświetlenia 
ulicznego i nowe nasadzenia drzew.   
 
Obecnie trwa budowa drogi przy ul. Zwierzyniec.  
 
Wojewoda Wielkopolski przesłał życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.  
 
Wpłynął wniosek w sprawie wykupu części budynku położonego na działce o pow. 0,50 ha  
w m. Królewny.  
Podział budynku jest możliwy, ale tylko po ścianach nośnych, czyli ¾ i ¼ .  
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że nieruchomość jest duża i można by wydzielić jeszcze 
dwie działki budowlane.  
Stanowisko Komisji: Wniosek w sprawie wykupu części budynku położonego w m. 
Królewiny został rozpatrzony negatywnie(„za” – 14, nieobecny – 1 radny).  
 
Sołectwo Ksawerów zwróciło się z wnioskiem o wykup działki nr 166/2 o pow. 600 m 2 wraz  
z budynkiem i użyczenie jej mieszkańcom Ksawerowa. Budynek posłużyłby jako świetlica 
wiejska.  
Sołectwo ma zagospodarowany plac zabaw, na którym organizowane są imprezy plenerowe.  
W niedalekiej odległości w Pietrzykowie znajduje się budynek szkolny z boiskiem, sala OSP 
w których mieszkańcy Ksawerowa mogą się spotykać i odbywać zebrania wiejskie. 
Piotr Pilarski, radny zauważył, że są sołectwa, które nie mają nawet placu zabaw np. Dolne 
Grądy. Na zebrania jest wykorzystywany budynek szkolny położony w Górnych Grądach.  
Obecnie Gminna Spółdzielnia sprzedaje sklep i sołectwa Dolne Grądy, Górne Grądy  
i Kolonia Ciemierów może też byłyby zainteresowane jego wykupem z przeznaczeniem na 
świetlice wiejską dla mieszkańców w/w sołectw.  
Jeżeli sołectwo Ksawerów chce mieć świetlicę wiejską, to powinno zaproponować własne 
środki funduszu sołeckiego na jego wykup.  
Elżbieta Kłossowska, radna przypomniała, że oprócz zakupu pozostaje jeszcze 
utrzymywanie świetlicy.  
Justyna Sosnowska, radna stwierdzali, że budynek szkolny w Pietrzykowie po 
wcześniejszym uzgodnieniu może służyć jako świetlica wiejska, w którym mieszkańcy mogą 
się spotykać.  
Nabycie budynku to wydatek finansowy dla gminy. Ponadto konieczny byłby remont tego 
budynku i to kolejny wydatek dla gminy.  
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że z reguły na zebrania wiejskie mieszkańcy 
przyjeżdżają samochodami. W przypadku mieszkańców Ksawerowa dojadą do Pietrzykowa.  
Obecnie mieszkańcy coraz rzadziej spotykają się w świetlicach wiejskich. Każdy ma 
telewizor, komputer.  
Należy zadbać o te świetlice, które już są, bo jest to mienie gminne i trzeba o nie dbać. 
Przypomniał, że w budżecie gminy nie ma zaplanowanych środków finansowych na wykup.   
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że nie ma sensu uruchamiania nowych świetlic 
wiejskich, skoro budynki szkolne pustoszeją.  
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Wniosek Komisji:  
Rada Miejska nie ma zaplanowanych środków finansowymi w budżecie gminy na  zakup  
budynku położonego w Ksawerowie i nie widzi potrzeby jego wykupu (jednogłośnie).  
 
 
Wioletta Topór – Mench, sekretarz  poinformowała, że były przeprowadzone rozmowy  
z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uruchomienia w Pyzdrach 
gabinetu ginekologicznego. Nie ma możliwości  rozpisania dodatkowego konkursu. NFZ 
uważa, że gabinety są w niedalekiej odległości od Pyzdr i można do nich dojechać.  
Pyzdry mogą ubiegać się o gabinet przy następnym rozpisaniu konkursu na świadczenie tego 
rodzaju świadczeń.  
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że nie można znaleźć potencjalnego wykonawcy – 
lekarza, który przystąpiłby do konkursu z propozycją otwarcia gabinetu w Pyzdrach. Drugi 
problem to lokum, które musi być na parterze, albo na piętrze, które jest wyposażone  
w windę. Obecnie są duże wymogi do spełnienia, jeśli chodzi o gabinet, a lekarze obawiają 
się, że poniosą duże koszty nie mając gwarancji wygrania konkursu.  
 
Zagospodarowanie budynku gminnego przy ul. Kaliskiej. Jeżeli będzie pełen nabór uczniów 
do klasy pierwszej szkoły zawodowej, to budynek nadal będzie służył szkole 
ponadgimnazjalnej. Ale to będzie wiadomo dopiero w lipcu br. Jeżeli szkoła zawodowa 
przestanie istnieć w Pyzdrach, budynek będzie można przeznaczyć dla uczniów klas 
pierwszych szkoły podstawowej w Pyzdrach. 
 
Radni zapoznali się z kosztami utrzymania autobusu szkolnego. Należy się zastanowić, czy 
nadal go utrzymywać, czy wszystkie dowozy szkolne zlecić wykonawcy wyłonionemu  
w drodze konkursu.  
Zestawienie kosztów utrzymania stanowi załącznik do protokołu.  
 

Z posiedzenia Komisji wyszedł radny Krzysztof Paszak 
 
Scena na stadionie zawarciańskim nadal pozostanie.  
 
 Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że:  

1) Zaakceptowany został projekt budowy stacji na gazyfikację Pyzdry. Z uzyskanych 
informacji wynika, że pierwsze przyłącza gazowe na terenie m. Tarnowa i Pyzdry 
mogą nastąpić w 2018 r.  

2) Urząd Marszałkowski poprzez FOGR dofinansuje budowę drogi w Pietrzykowie - 
Kolonii w wysokości 130 tyś zł.  

3) Zarządca drogi wojewódzkiej wystąpił o pozwolenie na budowę chodnika na odcinku 
Rataje – Pietrzyków.  

4) Na ul. Wrzesińskiej ma być ułożona nowa nakładka – od świateł do ul. Polnej.  
5) Zostały złożone wnioski do PROW na dofinansowanie budowy drogi w m. Zamość, 

Zapowiednia, Walga i Pyzdry ul. Zwierzyniec.  
6) Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 1.01.2017 r.  
7) Został wylany nowy dywanik na drodze w m. Wrąbczynek.   
8) Zakończono budowę chodnika w m. Ruda Komorska i montaż siłowni zewnętrznej  

w Pyzdrach.  
9) Rozpoczęto budowę drogi w Pyzdrach przy ul. Zwierzyniec.  
10) W planach jest budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i Polnej.  



 4

11) Trwają prace dotyczące wykonania murala na ścianie hali sportowej w Pyzdrach jak 
również prace związane z uporządkowaniem skarpy i terenu przyrzecznego.  

12) Odbył się przetarg na dzierżawę gruntów.  
      Robert Nowak, radny zaproponował, aby przetarg na dzierżawę, czy sprzedaż gruntu  
       odbywał się danym dniu tylko na jedna działkę.  
13) Wczoraj w Pyzdrach przebywała delegacja francuska – Stowarzyszenie Polsko – 

Francuskie działające w dolinie Loary. Jest szansa nawiązania współpracy.  
14)  Robert Nowak, radny  poddał pod rozwagę wprowadzenia dofinansowania do 

instalacji solarów do ogrzewania wody. To rozwiązanie wyeliminowałoby nadmierny 
dym unoszący się z kominów, szczególnie na Osiedlu.  

15) Jest zainteresowanie dotacjami na przydomowe oczyszczalnie. Wpłynęło 9 wniosków.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


