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Protokół Nr 4/19 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu,  

które odbyło się 12 lutego  2019 roku  

w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  

 
      
Posiedzenie Komisji otworzył o godzinie 14

 15 
przewodnicząca Komisji p. Elżbieta Ratajczyk 

stwierdzając, że na 5 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 5, co stanowi quorum, 

przy którym Komisja może obradować.  

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad:   

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 

roku Województwu Wielkopolskiemu.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego w Pyzdrach. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej  

i stawki takiej opłaty. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej  

o numerze geodezyjnym 2166/4 położonej w Pyzdrach.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1528 położonej  

w Pyzdrach. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  1790 położonej  

w Pyzdrach. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/10/18 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska  

w Pyzdrach. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

statutów sołectw i Miasta – Osiedla Pyzdry.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/11/06 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.  

12. Sprawy bieżące.  

 

Zaproponowano:  

1)  wprowadzenie dodatkowego punktu - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  
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zmian w budżecie,  

2) wykreślenie punktu - zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  rozwiązania 

Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pyzdrach.  

Jest to uchwała porządkująca, zmieniająca nazewnictwo, bo Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego już nie ma, bo nie ma ani przedszkola ani gimnazjum. Są oddziały 

gimnazjalne przy szkole podstawowej.  

Kuratorium oświaty zaproponowało poczekać jeszcze z podjęciem tej uchwały.  

Jest czas do sierpnia.    

 

Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że pojawiła się możliwość otrzymania 

dofinansowania na cele turystyczne – na wybudowanie węzła sanitarnego przy przystani 

wodniackiej w Pyzdrach z Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Sportu i Turystyki. 

Zadanie musi być zapisane w budżecie gminy. Dlatego proponuje się zmniejszenie środków 

zaplanowanych dla urzędu (wynagrodzenia) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na adaptację 

pomieszczenia na łazienkę przy przystani wodniackiej w Pyzdrach.  

Przemysław Dębski, burmistrz  dodał, że najemcy lokalu na Perkozie podejmują działania 

zmierzające do przygotowania kuchni zgodnie z wymogami SANEPID. Jest koncepcja 

zamiany pomieszczenia toalet na kuchnie, która będzie graniczyła z pomieszczeniem 

magazynowym, a obecne zaplecze kuchenne na toalety dla gości lokalu.  

Nowa łazienka, na która gmina otrzyma dofinansowanie będzie służyła osobom 

korzystającym z przystani.  

Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie czystości  

w łazience? 

Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że to zostanie ustalone później, pod koniec 

realizacji zadania.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

(jednogłośnie).  

 

Ad. 2.  

Przemysław Dębski, burmistrz  przypomniał, że po raz trzeci będzie podejmowana uchwała 

o udzieleniu  z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry pomocy finansowej w wysokości 50 tyś zł  

Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika na odcinku 

Pietrzyków - Rataje przy  drodze wojewódzkiej nr 466. Środki są już zaplanowane  

w budżecie na 2019 rok.  

Koszt inwestycji wg kosztorysu wynosi 1 mln zł.  

Obecnie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  oczekuje na zgodę Wód Polskich na 

ułożenie rur pod nasypem planowanego chodnika, co pozwoli na uzyskanie pozwolenia na 

budowę i ogłoszenie przetargu na wykonanie.  

WZDW we wrześniu 2018r. złożyło wniosek do Wód Polskich Zarząd w Kole. Do końca 

roku wniosek miał być rozpatrzony, ale nie został.  W związku z tym WZDW złożyło 

zażalenie na przewlekłość postępowania. Po tym fakcie WZDW zostało wezwane do 

uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni.   
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w 2019 roku Województwu Wielkopolskiemu (jednogłośnie).  

 

Ad. 3.  

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że co roku jest zatwierdzany program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Na realizację programu na rok 2019 zaplanowana jest kwota 43.300 zł, z czego 18.880 zł na 

utrzymanie zwierząt w schronisku. Z roku na rok te kwoty wzrastają.  

Duży koszt to opłacenie schroniska w Gnieźnie, utrzymanie przytuliska, które znajduje się 

przy oczyszczalni ścieków, lekarza weterynarii. 

Nie jest tak, że każdy bezpański pies jest od razu kierowany do schroniska. Są prowadzone 

próby znalezienia nowego właściciela, pobyt w przytulisku.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (jednogłośnie).  

 

Ad. 4.  

Przemysław Dębski, burmistrz  poinformował, że po ponownym przeanalizowaniu tematu  

proponuje się zwyżkę opłaty za odpady komunalne o 2 zł tj.  za odpady segregowane 13 zł od 

osoby i 26 zł od osoby za niesegregowane.  

Będą prowadzone działania uszczelniające system np. weryfikacja deklaracji, poprawna 

segregacja,  na razie większa kontrola nieruchomości niezamieszkałych, a od nowego 

przetargu  włączenie odbieranie odpadów też od tych nieruchomości.  

Przy proponowanej stawce dopłata z budżetu gminy wyniesie ok. 100 tyś zł. 

Elżbieta Ratajczyk, radna zauważyła, że ta podwyżka będzie niewystarczająca, i będzie 

trzeba do tematu powrócić.  

Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że na razie opłata wzrasta o 2 zł i będą 

prowadzone działania w zakresie uszczelnienia systemu.  

Robert Nowak, radny zaproponował, aby nawiązać większą współpracę z pracownikami 

odbierającymi odpady, którzy teraz to oni są kontrolowani przez Urząd,  żeby oni też 

kontrolowali mieszkańców.  

Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że gmina może sama kontrolować 

mieszkańców. Przy najbliższym odbiorze plastików i szkła pracownicy będą fotografować te 

posesje gdzie było bardzo mało albo wcale odpadów wystawionych. Takie przypadki będą 

sprawdzane – deklaracje, liczba faktycznie zamieszkałych osób.  

Dodał, że trzeba mieszkańców uświadomić, że zgodnie z normami narzuconymi przez Unię 

Europejską gmina w 2019 r. ma do uzyskania recykling na poziomie 40%.  Ten wskaźnik 

wzrasta co roku o 10%. Konieczna jest segregacja odpadów.  

Elżbieta Kłossowska, radna stwierdziła, że ustalając podwyżkę opłat za odpady brano pod 

uwagę rodziny wielodzietne. Ale opieka socjalna, która płynie dla tych rodzin jest duża i 

wzrost opłaty o 1-2 zł nie ma aż takiego dużego znaczenia.  Radni muszą dba o budżet gminy 

i dlatego dała pod rozwagę ustalenia opłaty w wysokości 14 zł od osoby.  

Jest sprawdzona zasada, że jeżeli się nie zapłaci, to się nie doceni.  
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Informacja na temat kontroli przy odbiorze odpadów też może dać jakiś pozytywny 

oddźwięk.  

Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że mieszkańcy muszą mieć informację, że 

opłata wzrasta o 2 zł, ale każdy musi dołożyć wszelkich starań, aby dokonywać prawidłowej 

segregacji odpadów, rzetelne składać deklaracje. Jeżeli te działania nie przyniosą 

oczekiwanego skutku, to wtedy można powrócić do tematu ponownego podwyższenia opłaty, 

która w całości pokryje koszty gminy dotyczące gospodarki odpadami.  

Dodał, że środki, jakie rodziny otrzymują z tytuły 500 + generują odpady.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej i 

stawki takiej opłaty przyjmując 13 zł od osoby za odpady segregowane i 26 zł od osoby za 

niesegregowane od 1 kwietnia 2019r. (jednogłośnie).  

 

Ad. 5.  

Przemysław Dębski, burmistrz  przypomniał, że dotychczasowy regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków został przygotowany przez Zakład, pozytywnie zaopiniowany 

przez Wody Polskie, ale w całości uchylony przez wojewodę.  

Nowy projekt regulaminu przygotowała kancelaria prawna z Poznania, do którego Wody 

Polskie wniosły uwagi że niektóre zapisy regulaminu są niezgodne z ustawą o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.     

Wody Polskie wskazały min., że Rada Miejska w Pyzdrach w sposób nieuprawniony 

dokonała powtórzenia definicji zawartych w ustawie.  

Kancelaria prawna zaproponowała dwa rozwiązania, albo wystąpić do sądu, albo uwzględnić 

stanowisko Wód Polskich.  

Został przygotowany nowy regulamin z uwzględnieniem wszystkich uwag Wód Polskich, 

które eliminują  ryzyko wydania przez wojewodę wielkopolskiego rozstrzygnięcia 

nadzorczego.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady zapoznała ze stanowiskiem Wód Polskich.  

Elżbieta Kłossowska, radna poprosiła o informację na temat Flisy? 

Przemysław Dębski, burmistrz  przypomniał, że odbyło się spotkanie z dyrektorem 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wódy Polskie – Zlewnia w Kole. Dyskutowano także 

na temat Flisy. Dyrektor osobiście zobaczył faktyczny stan Flisy na odcinku w mieście. 

Zaproponowano, że jeżeli nie ma pieniędzy na   dużą inwestycje dotyczącą całej Flisy, to 

zadanie to podzielić na etapy – pierwszy etap to odcinek od rzeki Warta do mostku na  

ul. Wrocławskiej, drugi etap – do ul. Ogrodowej, a trzeci od ul. Ogrodowej dalej. Można by 

to wykonywać w ramach bieżącego utrzymania – ciek oczyścić z drzew, krzewów i pogłębić.  

Gmina oczekuje na to, czy ten pierwszy odcinek dojdzie do realizacji w 2019 r.   

Burmistrz dodał, że za obecny stan Flisy najbardziej odpowiedzialni są sami mieszkańcy, 

którzy stopniowo zasypywali ciek doprowadzając do zwężenia rowu.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry (jednogłośnie).  
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Ad. 6.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz  poinformowała, że z wnioskiem o wykup działki nr 

2166/4 o pow. 0,0036 ha położonej w Pyzdrach przy skrzyżowaniu ul. Tuwima z ul.  

Słowackiego zwróciła się Energa.  

Koszty podziału gruntu i wyceny poniosła Energa. W związku z tym proponuje się zmianę 

sposobu sprzedaży z trybu przetargowego na bezprzetargowy.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej o numerze geodezyjnym 2166/4 położonej w Pyzdrach (jednogłośnie).  

 

Ad. 7 -8. 

Przemysław Dębski, burmistrz  przypomniał, że gmina otrzymała dofinansowanie  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup zabytkowego domu podcieniowego  

i wiatraka holenderskiego położonych w Pyzdrach w wysokości 500 tyś zł i ok. 300 tyś zł na 

remont wiatraka.  

Rada Miejska musi wyrazić zgodę na zakup w formie uchwały. Projekty uchwał dotyczą:  

- zakupu działki zabudowanej nr 1528 o pow. 0,0252 ha, na której znajduje się dom 

podcieniowy,  

- zakup zabytkowego wiatraka holenderskiego położonego  na działce nr 1790 o pow. 0,3245 

ha w Pyzdrach.  

Wycena : dom podcieniowy – 260 tyś zł, wiatrak – 180 tyś. zł.  

W najbliższym czasie będzie wyznaczona droga prowadząca do wiatraka i w sprawie wykupu 

gruntu pod drogę będzie przygotowany projekt uchwały.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

działki  nr1528 położonej w Pyzdrach (jednogłośnie).  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

działki nr 1790 położonej w Pyzdrach (jednogłośnie).  

 

Ad.9. 

Przemysław Dębski, burmistrz  poinformował, że w związku z otrzymaniem 

dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę targowiska rolnicy 

sprzedający płody rolne będą ponosić niższe opłaty od innych podmiotów o 25%. W 

dotychczasowym regulaminie targowiska tego zapisu nie ma i należy go wprowadzić.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/10/18 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska  

w Pyzdrach (jednogłośnie).  

 

Ad. 10. 
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Wioletta Topór – Mench, sekretarz  poinformowała, że zmiana ustawy o samorządzie 

gminnym wydłużyła czas trwania kadencji rady gminy do 5 lat.  

W statutach sołectw jest zapis, że zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu  

6 miesięcy od dnia wyborów Rady Miejskiej.  

Projekt uchwały zakłada ujednolicenie trwania kadencji burmistrza i rady gminy z kadencją 

sołtysów i rad sołeckich, czyli wydłużenie do 5 lat.  

W ciągu 7 dniowego trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia statutów sołectw i Miasta – Osiedla Pyzdry (jednogłośnie).  

 

Ad. 11. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz  poinformowała, że dotychczas przedstawicielami  

w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski jest burmistrz - Przemysław Dębski  

i  przewodnicząca Rady – Elżbieta Kłossowską.  W związku z wyborem nowego 

przewodniczącego proponuje się wytypować nowego przedstawiciela Justynę Sosnowską – 

przewodniczącą Rady Miejskiej.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/11/06 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (jednogłośnie).  

 

Ad. 12. 

Przemysław Dębski, burmistrz  poinformowała, że 

1) 29 marca 2019 r. nastąpi uroczyste wręczenie sztandaru ufundowanego przez gminę 

Pyzdry na rzecz V Pułku w Sulechowie. Na uroczystość zaproszeni są radni.   

 

2) planowany jest wspólny objazd dróg gminnych. Ustalono termin –25.02.2019 r. godz. 10.  

Objazd dotyczyć będzie główniejszych i dłuższych odcinków dróg i pozwoli na ustalenie 

harmonogramu utwardzenia dróg, które będą zaplanowane do wykonania w najbliższych 

latach. Gmina chcąc ubiegać się o dofinansowanie musi być przygotowana dokumentacyjnie.  

 

3)Spotkanie z radną powiatową Wiesławą Kowalską dotyczyło propozycji nowej inwestycji  

tj. zbudowanie obiektu tzw. „inkubatora kuchennego” który służyłby do przetwarzania mięsa, 

mleka, owoców i warzyw. 

Radna próbowała sprzedać pomysł gminie i oczekiwała szybkich deklaracji.  

Deklaracje nie zostały złożone, bo też jest ważne stanowisko radnych i pochylenia się nad 

problemem.  

Obiekt taki już w Polsce funkcjonuje. Udało się na jego realizację wtedy pozyskać środki  

zewnętrzne. Teraz nie wiadomo, czy są takie jeszcze możliwości. Raczej już nie.  

Orientacyjny koszt to ok. 2 mln zł.  

Ze strony gminy mogłaby być jakaś pomoc np. w postacie przekazania gruntu czy nawet 

jakiegoś obiektu pod inwestycję.   

Nie wiadomo, jakie jest zainteresowanie mieszkańców gminy.  
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Wspomniał, że gmina pomaga dwom sadownikom, którzy planują budowę dużej chłodni. 

Zasugerowano im budowę przetwórni przy tej chłodni. Sadownicy jednak mają swoje plany  

i bardziej byliby zainteresowani przetwórstwem ale w innym zakresie niż propozycja radnej 

powiatowej tj. półproduktów np. marmolady w dużych pojemnikach.   

Sadownicy podkreślają, że w naszym zagłębiu sadowniczym nigdy nie było tak, by odbiór 

owoców odbywał się do jednego dużego odbiorcy. Każdy sadownik szuka odbiorcy 

indywidualnie. 

Dodał, że jeżeli jest rok obfity taki jak np. w 2018r. to część owoców się marnuje, bo nie ma 

nabywcy.  

Robert Nowak, radny zauważył, że niektórzy sadownicy mają stare odmiany drzew i przy 

dużym urodzaju, owoców z tych drzew nie udaje się sprzedać. Sadownicy powinni być czujni 

i nasadzać nowe gatunki drzew, których owoce na pewno będą chętnie nabywane.  

Elżbieta Kłossowska, radna przypomniała, że kilkanaście lat temu były podejmowane próby 

przez sadowników tworzenia grup producenckich.  

Przemysław Dębski, burmistrz  stwierdził, że była idea, że Stowarzyszenie Sady Pyzdrskie, 

którego prezesem był sadownik z Pyzdr  miało się docelowo przekształcić w grupę 

producencką.  Ostatecznie stowarzyszenie przestało istnieć, zostało wyrejestrowane. 

 

Ilona Nowicka, radna poinformowała, że od firmy Inea trudno uzyskać potrzebnych 

informacji. Są problemy z terminowym podłączeniem posesji do sieci pomimo, że przyłącze 

jest już w domu.  

Barbara Sulkowska, radna zauważyła, że nie całe Pyzdry są ujęte w inwestycji dotyczącej 

światłowodu.  

Przemysław Dębski, burmistrz  poinformował, że Pyzdry były podzielone na trzy sektory,  

z czego Firma Inea sektor drugi i trzeci zbiła w jeden i w 2019 roku ma go wykonać.    

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym 

do biura rady wpłynęły następujące pisma:  

- opinia Wód Polskich o projekcie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków,   

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy 

Pyzdry,  

- uwaga Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,   

- Wody Polskie wystąpiły z zapytaniem, czy gmina dopłaca do opłaty za wodę i ścieki?  

- Starostwo Powiatowe we Wrześni poinformowało o przyznanych dotacjach,  

- organizowany jest Turniej Piłki Nożnej w Kostrzynie,  

- sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.  

 

Przewodnicząca rady odczytała pismo mieszkańca wsi Wrąbczynek dotyczące obaw, co do 

planowanej budowy obiektu pod chów gęsi.   

Wioletta Topór – Mench, sekretarz  poinformowała, że wniosek o budowę w/w obiektu 

wpłynął do urzędu. Została uruchomiona procedura. Został wysłany wniosek do Regionalnej 
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Dyrekcji Ochrony Środowiska, SANEPIDU o wydanie opinii. Na podstawie tych opinii 

przygotowywana jest dopiero decyzja.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 16
05  

zamknęła czwarte posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 


