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Protokół Nr I/18 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  

które odbyło się 6 grudnia 2018 roku  

w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  

 
      
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 9

 00 
przewodnicząca Rady Miejskiej p. Justyna  

Sosnowska stwierdzając, że na 5 radnych w posiedzeniu uczestniczy 5 i Komisja może 

obradować. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Justyna  Sosnowska przystąpiła do realizacji pierwszego 

punktu porządku obrad.  

 

Kandydata na przewodniczącego Komisji zgłosił radny Krzyztof Paszak w osobie radnego 

Andrzeja Łyskawy, który wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Komisja  ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego jednogłośnie („za” – 5) wybrała radnego Andrzeja Łyskawę na 

przewodniczącego Komisji.  

 

Na z-cę przewodniczącego Komisji został zgłoszony radny Krzysztof Paszak przez radnego 

Andrzeja Łyskawę.  

 

Komisja  ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego jednogłośnie („za” – 5) wybrała radnego Krzysztofa Paszaka na z-cę 

przewodniczącego Komisji.  

 

Dalsze prowadzenie obrad Komisji przejął przewodniczący Andrzej Łyskawa.  

 

 

Ad. 2.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pyzdrach  

poinformowała, że 15 października 2018r. została podjęta uchwała Nr 140 Rady Ministrów  

w sprawie  ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w 

formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 

oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparciem w ramach 

Programu zostaną objęte osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane  

w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium 

dochodowe w wysokości do 150% kryterium, o którym  mowa w art.8 w/w ustawy. 

Adresatami programu są m.in.: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, 

osoby starsze, chore i niepełnosprawne. 

Od 1 października 2018r. kryterium stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie. Po podwyższeniu kryterium odpowiednio 

1.051,50 zł i 792 zł.  

Z terenu gminy Pyzdry dożywianych jest 46 uczniów.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 („za – 5).  

 

Ad. 3.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.  

Wojewoda Wielkopolski przekazał gminie dotację  w wysokości 3.734 zł na wspieranie 

rodziny. O tę kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych gminy.  

Po dokonaniu analizy budżetu proponuje się następujące zmiany:  

1) zwiększa się środki na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (8.000 zł),  

bieżące utrzymanie dróg (40.000 zł),   świąteczne dekoracje (14.100 zł), działalność Klubu 

Warta (7.000zł), pozostałą działalność sportową (5.000 zł).  

2) zmniejsza się wydatki zaplanowane w opiece społecznej (51.100 zł), rodziny zastępcze 

(23.000 zł).  

Oszczędności wynikają z tego, że  uchwalając budżet trzeba zachować relacje 80 000 zł 

wojewody a 20% środki własne gminy. Z chwilą otrzymania zwiększenia dotacji od 

wojewody środki własne gminy można obniżyć.  

Andrzej Łyskawa, radny  zapytał o świąteczne oświetlenia uliczne.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że została świątecznie oświetlona ul. 

Niepodległości. Wprowadza się co roku nowe dekoracje. Renifery są już w parku.  

Będzie ustawiona szopka przy domu podcieniowym.  

Andrzej Łyskawa, radny  stwierdził, że z przedstawionej informacji wynika, że są 

zwiększone środki na drogi.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że są to wydatki związane z bieżącym 

utrzymaniem dróg.  

Dodał, że jest już kruszony gruz, który był gromadzony przez cały rok. Z tym też wiążą się 

koszty.  Jest też pozyskane dodatkowe 1000 ton destruktu, z przeznaczeniem na drogę  

w Kolonii Lisewo. Destrukt trzeba odebrać jeszcze w tym roku i rozwieść na drogę. 

Spryskany zostanie w przyszłym roku emulsją i posypany gryzem.   

W przyszłym roku ma być frezowana droga Września – Konin i może też uda się pozyskać 

destrukt.  

Mając taką możliwość należy utwardzić tym sposobem jak najwięcej dróg, a jak w 

przyszłości będą środki, to będzie można wylać asfalt.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany w budżecie („za”–5)  

 

Ad. 4.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na sesje zostały przygotowane projekty 

uchwał umożliwiające uruchomienie w Pyzdrach miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 czyli 

tzw. klubu dziecięcego.  

Ministerstwo Pracy ogłosiło konkurs „Maluch 2019”. Miejscowe przedszkole jest tym 

zainteresowane, tym bardziej, że ma wolne pomieszczenie.  

 

Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty dodała, że podmiot ubiegający się  

o wpis do rejestru, który prowadzi burmistrz musi wnieść opłatę.  Rada musi ustalić wysokość 

opłaty. W tym temacie został przygotowany projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Pyzdr  

(„za”-5).  



3 

 

Ad. 5 

Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty poinformowała, że zgodnie ustawą  

o opiece nad dziećmi do lat 3 burmistrz sprawuje nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi 

oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki. Kontrola ma zapobiec powstawaniu nieprawidłowości w sprawowaniu 

opieki nad dziećmi oraz zapewnieniu wymagań lokalowych i sanitarnych. 

Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru, który został  przygotowany i 

przedłożony do zaopiniowania.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na 

terenie gminy Pyzdry („za”–5). 

Ad. 6 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że proponuje się dotację celową dla 

podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie gminy Pyzdry w kwocie 300 zł 

miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Pyzdry. Odpłatność będą ponosili 

także rodzice, którą wyznaczy podmiot prowadzący.  

Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostały określone w projekcie uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na 

terenie gminy Pyzdry („za”–5). 

 

Ad. 7 

Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty poinformowała, że w Uchwale Nr 

XXVIII/254/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania od 1 stycznia 2019 r. 

wprowadza się nowy załącznik, który dotyczy rozliczenia dotacji na dzieci z orzeczeniami. 

Do końca 2018 r. dotacja jest rozliczana ogólnie.  

Henryk Pyrzyk, radny zapytał, ile jest dzieci z orzeczeniami? 

Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty odpowiedziała, że w szkole 

niepublicznej - 7.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVIII/254/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z 9.02.2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania („za”–5).  

Ad. 8.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz przypomniała, że projekt regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry zatwierdzony przez Radę Miejska 

został pozytywnie zaopiniowany przez Wody Polskie. Następnie Rada Miejska zatwierdziła 

regulamin, który jednak został w całości uchylony przez Wojewodę Wielkopolskiego.  

W związku z powyższym został opracowany przez Zakład  Gospodarki Komunalnej nowy 

projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przedłożony radnym. 

Zatwierdzony przez radnych nowy projekt regulaminu zostanie przesłany Wodom Polskim do 
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zaopiniowania.  Następnie uchwalony regulamin zostanie przesłany do organu nadzoru – 

Wojewody.  

Andrzej Łyskawa, radny poprosił o wyjaśnienie zapisu:  

„Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego 

minimalnego poziomu świadczonych usług: ciągłości i niezawodności dostawy wody do 

nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do 

sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody 

nie mniejszym niż 0,1 MPa i nie większym niż 0,2 MPa”. 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że  należy zapewnić minimalne ciśnienie, 

które zostało określone. Większe ciśnienie może być.    

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry („za”–5).  

 

Ad. 9 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że zachodzi konieczność 

wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji, ponieważ pomyłkowo została powołana do tej komisji radna Monika Łakoma, która 

pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady, a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w 

skład tej Komisji nie może wchodzić przewodniczący ani wiceprzewodniczący rady.    

Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie co najmniej trzech. 

Przewodniczącego Komisji wybiera Rada. Zastępcę przewodniczącego Komisji wybiera Rada 

na wniosek przewodniczącego Komisji. Dlatego należy wybrać jeszcze trzech członków 

Komisji,  przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji.  

Henryk Pyrzyk, radny zaproponował Zdzisława Przybyłę oraz Elżbietę Kłossowską i 

Elżbietę Ratajczyk.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady zasugerowała, aby każda Komisja wytypowała 

jednego radnego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji proponując na członka Komisji 

Zdzisława Przybyłę  („za”–5).   

Ad. 10 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że radny może być członkiem najwyżej 

trzech komisji stałych tj. Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej oraz jednej z ustalonych ust. 1  

w punktach 2,3 i 4 czyli Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetowo Finansowej i 

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

Publicznego.  

Radny Henryk Pyrzyk został powołany do dwóch Komisji tj. Komisji ds. Samorządu, 

Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego i Komisji 

Budżetowo Finansowej. 

W/w radny złożył pisemną rezygnację z pracy w Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw 

Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21.11. 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji ds. 

Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  

wykreślając ze składu Komisji Henryka Pyrzyka („za”–5). 

 

Ad. 11.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że na początku kadencji Rada jest 

zobowiązana do przyjęcia uchwały o wynagrodzeniu burmistrza. Dlatego przygotowany 

został projekt uchwały o wynagrodzeniu, które pozostaje na dotychczasowym poziomie.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego 

wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr w wysokości 9.238 zł („za”–5).  

 

Ad. 12.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że aktualnie dieta radnych wynosi 

miesięcznie dla: 

1) przewodniczącego rady – 43 krotność diet przysługujących pracownikom w czasie 

podróży służbowych na obszarze kraju (1.290 zł), 

2) radnych – 20 krotność diet przysługujących pracownikom w czasie podróży służbowych 

na obszarze kraju (540 zł), 

3) sołtysów – 250 zł.  

Zgodnie z sugestiami radnych został przygotowany projekt uchwały w sprawie diet dla 

radnych i sołtysów, w którym wyszczególniono wyższą dietę dla przewodniczącego komisji 

rewizyjnej.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 

przysługiwania i wysokości diet dla radnych i przewodniczącym organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej proponując dla:  

- przewodniczącego rady – 45 krotność diet przysługujących pracownikom w czasie podróży 

służbowych na obszarze kraju (1350 zł), 

- przewodniczącego komisji rewizyjnej - 25 krotność diet przysługujących pracownikom  

w czasie podróży służbowych na obszarze kraju (750 zł), 

-  pozostałych radnych – 20 krotność diet przysługujących pracownikom w czasie podróży 

służbowych na obszarze kraju (600 zł),  

- sołtysów - miesięczną dietę w wysokości 300,- zł  („za”–5).  
 

Z posiedzenia wyszedł radny Krzysztof Paszak  

 

Ad. 13.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że z protokołem z pierwszej 

sesji można zapoznać się na dzisiejszym posiedzeniu. Protokoły z następnych posiedzeń Rady 

będą zamieszczane na BIP. Obecnie radni nie mają obowiązku podpisywania protokołu. Jest 

on podpisywany przez prowadzącego obrady i protokolanta.  

Protokoły będą zatwierdzane na następnej sesji.  

Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy można zgłaszać uwagi do protokołu.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady odpowiedziała, że radni mogą nie później niż na 

najbliższej sesji zgłaszać osobiście lub pocztą elektroniczną poprawki lub uzupełnienia do 

protokołu.  

Ponadto przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych.  
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Przedstawiła propozycje zmian do porządku obrad najbliższej sesji: w pkt 7 dopisać 

interpelacje radnych „i sołtysów” oraz wprowadzić dodatkowy punkt -  podjęcie uchwały  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że:   

- można obejrzeć nowy sprzęt  jaki Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach 

otrzymała, który służący do ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska i życia 

ludzi,  

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno -Kanalizacyjnych zakupił 

koparkę, którą można obejrzeć.  

W przyszłym roku należałoby pomyśleć o nowym ogrodzeniu placu Zakładu przy ul. 

Szybskiej, na którym został ustawiony metalowy garaż.    
 

 

Henryk Pyrzyk, radny zauważył, że przy ul. Kilińskiego powstała duża hala. Wyjeżdżając   

z ul. Dworcowej widać tylko wysoką ścianę, mur bez żadnych okien. Może ten widok po 

zakończeniu inwestycji zmieni się.  

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że na ul. Kilińskiego występuje dużo płotów 

betonowych. Można rozważyć przeprowadzenie akcji udostępnienia mieszkańcom np. 

bluszczy do obsadzenia tych płotów.  

Henryk Pyrzyk, radny przypomniał, że ogródki działkowe od strony ul. Wrzesińskiej 

zostały ogrodzone betonowym, wysokim płotem, który zasłania  panoramę miasta.  Inaczej 

byłoby, gdyby tylko od dołu były płyty betonowe, a wyżej przezroczyste.  
 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że trwają prace związane z budową 

światłowodu. Pyzdry są podzielone na trzy etapy. Były i są czynione starania, aby całe Pyzdry 

zostały podłączone do światłowodu. Jest zgłoszona pilna potrzeba doprowadzenia 

światłowodu do Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z uwagi na odbywające się tam sesje 

Rady. Na początku nowego roku odbędzie się spotkanie, na którym zostanie określony zakres 

robót przez firmę INEA. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 10
30  

zamknął pierwsze posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 


