
Protokół nr 22/17 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji ds. 

Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

z dnia 21 marca 2017 roku 
 

 Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13
 00 

przewodnicząca Rady p. Elżbieta 

Kłossowska stwierdzając, że na 14 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 14, 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.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017–2025.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół 

i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego organy zakresu i trybu kontroli wykorzystania 

udzielonej dotacji.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej oznaczonej nr 1279/7 i 1279/8 położonej w Pyzdrach.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej nr 4/3 położonej w Ratajach.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej 

niezabudowanej nr 10/11 położonej w Ratajach. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego. 

11. Sprawy bieżące.  

 

 

Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie. 

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 697.971 zł z tytułu subwencji oświatowej  

i pozyskania środków na realizację projektu pn. „Nie jesteśmy sami – człowiek dla 

człowieka”. Natomiast zmniejsza się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym  

o kwotę 1.443 zł.  

O kwotę 697.971 zł zwiększą się wydatki budżetowe:  

- 150.000 zł na przebudowę drogi przy ul. Miłosławskiej – odcinek od ul. Wrocławskiej do 

rzeki, którego nie można było ująć we wniosku o przyznanie dofinansowania,  

- 43.216 zł  rezerwę ogólną,  

- 7.500 zł  na lampę przy ul. Tuwima,  
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- 300.000 zł rozwój turystyki,  

- 120.000 zł na oświatę,  

- 47.255 zł na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu „Nie jesteśmy sami – 

człowiek dla człowieka”.  

Zmniejszeniu ulegnie plan wydatków o kwotę 50.000 zł, które były przeznaczone na zakup 

usług remontowych w urzędzie (remont sali narad, biur - 40.000 zł) i promocje – 10.000 zł 

oraz o 1.443 zł w opiece społecznej na składki na ubezpieczenia społeczne.  W/w kwota 

wpłynie na zmniejszenie deficytu.  

Planuje się dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na 

kwotę 131.456 zł:  

zwiększenie środków na:  

10.000 zł  budowę chodnika w Pietrzykowie Kolonii,   

25.000 zł utwardzenie punktu widokowego w m. Rataje,  

37.764,61 zł rezerwę ogólną,  

1.281,39 zł  dotacja,  

40.000 zł kanalizację przy ul. Miłosławskiej,  

10.500 zł oświetlenie ścieżki rowerowej w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej na odcinku, gdzie 

znajdują się słupy,  

7.000 zł budowę boiska sportowego w m. Dolne Grądy,   

 zmniejszenie środków na:    

99.000 zł budowę drogi w m. Walga i Pyzdry ul. Zwierzyniec,  

24.791 zł funkcjonowanie opieki społecznej,  

7.665 zł w rozdziale 85504,  

7.000 zł  budowę lampy solarnej w m. Dolne Grady.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz   

Odcinek drogi przy ul. Miłosławskiej od ul. Wrocławskiej do rzeki trzeba wykonać ze 

środków własnych.  

Pierwotnie na zadania inwestycyjne związane z rozwojem turystyki była zaplanowana kwota 

200.000 zł, jednak proponuje się kwotę 300.000 zł.  

Pewne prace w tym zakresie zostały rozpoczęte.  

Bar na przystani miał zostać powiększony o garaże, ale potrzebne są jeszcze dodatkowe 

pomieszczenia by spełnić wymogi SANEPIDU.  

Z gminnych budynków przy ul. Nadrzecznej został skuty tynk i będzie nakładany nowy, na 

którym powstanie obraz wykonany przez wykonawców muralu.  

W trakcie przygotowywania są stopnie na schody prowadzące od klasztoru do ul. 

Nadrzecznej.  

Robert Nowak, radny zapytał, czy warto remontować pomieszczenia na przystani  

z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny, skoro nie wiadomo, kiedy ta inwestycja się 

zwróci? Może lepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż tych pomieszczeń. Niech osoba 

zainteresowana tym przedsięwzięciem sama wyremontuje budynki i rozpocznie działalność.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że trudno jest znaleźć chętnego, który 

poprowadziłby na przystani lokal gastronomiczny, bo wiadomo, że jest to działalność bardziej 

sezonowa. Ale trzeba mieć nadzieję, że po remoncie, ten punkt będzie działał cały rok.  

Znalezienie chętnej osoby, która wykupiłaby te budynki w obecnym stanie i je sama 

wyremontowała byłoby bardzo trudne.  

Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że na zyski z tej inwestycji nie ma co liczyć.  

Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że jest to wkład gminy w infrastrukturę, która się nie 

zwróci, ani w czynszu, ani w inny sposób, ale podniesie atrakcyjność tego miejsca, a budynek 

nadal będzie własnością gminy.  
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Na początek w rozwój turystyki w Pyzdrach pomoże gmina. To gminie zależy, żeby zarówno 

mieszkańcy, jak i osoby przyjeżdżające do Pyzdr miały się gdzie posilić.  

Dzisiaj nie ma pewności, że podjęte działania będą miały wpływ na zwiększenie liczby osób 

odwiedzających gminę Pyzdry. Ale należy mieć nadzieję, że urokliwe miejsce, smaczne 

posiłki to sprawią. A lokal gastronomiczny w Pyzdrach jest potrzebny.  

 

Burmistrz poinformował, że przed ułożeniem dywanika asfaltowego przy ul. Miłosławskiej 

będzie odnowiona kanalizacja deszczowa.  

 

Planowana jest spłata wcześniej zaciągniętego kredytu w celu poprawy wskaźników, które 

będą brane pod uwagę przy zaciągnięciu w przyszłym roku pożyczki na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Ratajach.  

 

Gmina ma dobre wskaźniki, jeśli chodzi o zadłużenie.  

Zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadziła zmianę w zakresie określenia  

indywidualnych wskaźniki dla jednostki. Dlatego duże znaczenie mają dochody własne. 

Można mieć niskie zadłużenie, ale przy małych dochodach własnych zdolność kredytowana 

nie jest wielka.  

 

Stanisław Janiak, radny zapytał o zakres prac asystenta rodziny?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że asystent na tyle musi kontrolować sytuacje 

w patologicznych rodzinach, aby nie dochodziło do drastycznych sytuacji np. żeby dzieci nie 

zostały zabrane do ośrodka wychowawczego. W miarę możliwości poprawiać sytuację, jaka 

w danej rodzinie panuje. Dbałość przede wszystkim o dzieci, przygotowanie do szkoły, czysty 

ubiór, posiłki.  

Elżbieta Ratajczyk, radna dodała, że asystenta rodziny przyznaje się tylko tym rodzinom,  

u których trudna sytuacja występuje od dłuższego czasu.  

Stanisław Janiak, radny stwierdził, że skrzyżowania dróg wiejskich, przystanki autobusowe  

powinny być oświetlone.  

Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że nie jest realne, aby każde skrzyżowanie dróg oświetlić.  

Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że oświetlać powinno się te miejsca, gdzie jest 

potrzeba, a nie każde. Skrzyżowanie na Benewiczach powinno być oświetlone.  

Piotr Pilarski, radny stwierdził, że z punktu widzenia kierowcy drogę oświetlają lampy 

samochodowe, a piesi tam nie chodzą. 

Robert Nowak, radny zaproponował, aby w miarę posiadanych możliwości ustalić plan  

w zakresie montażu nowych lamp oświetlenia ulicznego w gminie.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że montaż nowych lamp wiąże się ze 

zwiększeniem kosztów za zużycie energii, dlatego każdorazowo należy zastanowić się, czy 

nowa lampa w danym miejscu jest koniecznie potrzebna.  

W gminie jest ponad 800 lamp, z czego ok. 350 to stare lampy rtęciowe. Możliwe, że w tym 

roku uda się wymienić kolejne lampy na energooszczędne.  

Lampy uliczne są przede wszystkim dla pieszych. Samochody mają swoje lampy, które 

rozświetlają drogę przejazdu.  

Oświetlenie ścieżki jest potrzebne, bo wielu ludzi z niej korzysta.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady stwierdziła, że nowe oświetlenie uliczne jest 

tam instalowane, gdzie jest potrzebne.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  

(„za”– 14).  

 



 4 

Ad. 2.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017–2025 („za”– 14).  

 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że opinia Kuratorium w sprawie nowej sieci 

szkół jest pozytywna.  

W pierwszym roku problemów z zatrudnieniem nauczycieli raczej nie będzie. Zmniejszy się 

zatrudnienie w gimnazjum, ale powstaną nowe oddziały w szkołach wiejskich.  

Może za dwa lata biorąc pod uwagę demografię, mogą wystąpić jakieś problemy.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego („za”– 14).  

 

Ad. 4.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia 

dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych 

przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego organy zakresu i trybu kontroli 

wykorzystania udzielonej dotacji („za”– 13, wstrzymał się - 1) 

 

Ad. 5.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt („za”– 14) 

 

Ad. 6.  

Projekt uchwały dotyczy zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:  

- droga przebiegająca na działkach nr 1368/2, 1369/3 w Pyzdrach o długości 30 metrów, 

- droga przy ul. Farnej w Pyzdrach przebiegająca na działkach nr 1368/8, 1369/9 o długości  

   30 metrów,   

- droga  przebiegająca na działce nr 719/10 w  Pyzdrach (przy przystanku PKS), o długości      

  195  metrów.   

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych („za”– 14) 

 

Ad. 7.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych nr 1279/7 o pow. 0,1339 ha i 1279/8 o pow. 0,2515 ha 

położonych w Pyzdrach w drodze bezprzetargowej („za”– 14). 

 
Ad. 8 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej nr 4/3 o pow. 0,09 ha położonej w Ratajach w drodze 

bezprzetargowej („za”– 14).  

 

Ad. 9.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości rolnej niezabudowanej nr 10/11 o pow. 1,97 ha położonej w Ratajach na 

okres 5 lat („za”– 14).   

 



 5 

Ad. 10.  

Radni zapoznali się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie uzgodnienia projektu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. 

Uchwała Sejmiku zawiera wiele zakazów, dlatego radni nie uzgodnili zapisów projektu 

uchwały. 

 
Radni nie uzgodnili projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego („za”– 14). 

  

Ad. 11.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady, poinformowała, że do biura Rady wpłynęły 

pisma:  

- mieszkanki Pyzdr w sprawie wykupienia nieruchomości położonej przy ul. Niepodległości 

59a w Pyzdrach. Radni zapoznali się z treścią w/w pisma i z odpowiedzią, którą 

zaakceptowali jednogłośnie.  

- Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  

- postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady 

Miejskiej w Pyzdrach Lechosława Sulkowskiego z powodu śmierci. Wybory uzupełniające 

odbędą się 28 maja 2017 r. W ustalonym terminie został zarejestrowany tylko jeden komitet 

wyborczy, który może zgłosić jednego kandydata na radnego i w związku z tym nastąpi 

objęcie mandatu bez przeprowadzania głosowania.  

Justyna Sosnowska, radna zaproponowała, aby rozważyć możliwość utwardzenie drogi przy 

ul. Bolesława Pobożnego.  

Przemysław Dębski, burmistrz zaproponował, aby to zadanie wykonać za jakiś czas łącznie 

z odwodnieniem. W br. można zlecić wykonanie dokumentacji Dodał, że mieszkańcy ul. 

Tuwima występują o utwardzenie drogi, przy której mieszkają już 15 lat.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady przypomniała, że droga przy ul. Szkolnej też 

wymaga wymiany nawierzchni.  

Robert Nowak, radny zapytał o dofinansowanie na wozy strażackie? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina Pyzdry dostała wezwanie do 

dokonania uzupełnienia wniosku min. trzeba dostarczyć opinię Komendy Wojewódzkiej. 

Justyna Sosnowska, radna podobno dofinansowanie miało być dla gminy mającej najstarszy 

samochód.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w ramach rewizyty wspólnie z Panią 

przewodniczącą Rady pojadą do gminy Merc we Francji. W trakcie wizyty może dojdzie do 

podpisania współpracy. W minionym roku przedstawiciele gminy francuskiej gościli  

w naszej gminie.  

Andrzej Łyskawa, radny poprosił o informację na temat dokończenia budowy chodnika 

Rataje - Pietrzyków.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że została przedłożona wstępna koncepcja 

przeprojektowania dokumentacji na dokończenie budowy w/w chodnika. Nasyp ma być 

znacznie szerszy, ale będzie odsunięty od barierek o ok. 3m. Ta propozycja została 

negatywnie zaopiniowana przez Gminę Pyzdry.  

Ponadto poruszył temat uruchomienia działalności gospodarczej w Tarnowej w zakresie 

odbioru odpadów plastykowych. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że dnia 4 kwietnia br. o godz. 10
00 

 

w Pyzdrach organizowane jest szkolenie dla radnych i sołtysów.  

Ilona Nowicka, radna zgłosiła potrzebę łatania dziur w nawierzchni dróg po zimie.  
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Piotr Pilarski, radny zgłosił, że są powyrywane znaki drogowe i należy uzupełnić  brakujące 

przy drodze z Rudy Komorskiej do Górnych Grądów.  

Robert Nowak, radny stwierdził, że tereny wokół wiatraków wprowadzają pewne 

ograniczenia w zakresie rozwoju gospodarczego. W związku z tym, czy gmina jest na to 

narażona np. od strony gminy Gizałek?  

Piotr Pilarski, radny powiedział, że to dotyczy budowy nowych wiatraków.  

Henryk Pyrzyk, radny zaproponował, aby właściciel nieruchomości, na której znajduje się 

budynek dawnej księgarni uporządkował działkę, albo zaproponować mu wykup przez gminę.  

Justyna Sosnowska, radna zapytała o powierzchnię zajmowaną przez osobę wynajmującą  

w budynku szkolnym w Pietrzykowie, w którym nie mieszka. Czy powierzchnię zawartą  

w umowie faktycznie zajmuje, czy więcej?  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że osoba ta płaci czynsz regularnie,  

a  zajmowaną powierzchnię można sprawdzić.  

 

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  
 

 

 

 


