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Protokół Nr 6/19 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu,  

które odbyło się 25 czerwca 2019 roku  

w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  
      
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13

 00 
przewodnicząca Komisji p. Elżbieta 

Ratajczyk stwierdzając, że na 5 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi 

quorum, przy którym Komisja może obradować.  

Członek Komisji Elżbieta Kłossowska usprawiedliwiła swoją nieobecność na posiedzeniu. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad:   

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum 

zaufania. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 

466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i 

przydomowymi”. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn.: „Pyzdry, 

zespół poklasztorny pofranciszkański. Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru  

z remontem pomieszczeń piwnicznych”.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/17 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27.09.2017 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego 

rachunku dochodów.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji  

z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne  

i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż 

określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pyzdry oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  

w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Pyzdry.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej nr 346 położonej w Pyzdrach. 
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14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej nr  347 położonej w Pyzdrach. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej  nr  2052/1 położonej w m. Tarnowa.  

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wspólnego udzielenia 

zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.  

17. Sprawy bieżące.  

 

 

Ad. 1.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

poinformowała, że wprowadzony do art. 5d ustawy – Prawo energetyczne nowy ust. 2 nałożył 

na rady gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego.  

Dodatek przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek 

odbiorcy energii elektrycznej.  

Przyznaje się go osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy i ma podpisaną umowę 

na dostarczanie energii. 

Wysokość dodatku: dla osoby samotnej – 11,22 zł / miesiąc,  dla rodziny 2-4 osobowej – 

15,58 zł/ miesiąc, dla rodziny powyżej 5 osób -  18,70 zł/miesiąc  

Z dodatku energetycznego w 2018 r. korzystała jedna rodzina.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku  

o wypłatę dodatku energetycznego („za” – 3, nieobecnych 2) . 

 

 

Ad. 2.  

Przemysław Dębski, burmistrz  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym radni udzielają burmistrzowi wotum 

zaufania, które jest poprzedzone przedstawieniem raportu o stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 

realizację programów, strategii, uchwał rady gminy.  

Raport przygotowano po raz pierwszy. Radni otrzymali go pod koniec miesiąca maja i mieli 

możliwość zapoznania się z jego treścią.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Pyzdr wotum zaufania („za” – 3, nieobecnych 2). 
 

Na posiedzenie Komisji przybył radny Robert Nowak.  
 

Ad. 3.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w skład sprawozdania finansowego wchodzi 

bilans budżetu gminy i miasta, bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu 

budżetowego, rachunek zysków i start oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.  

Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniach wynikają ze zrealizowanych dochodów  

i wydatków. Księgowane są na poszczególnych kontach ksiąg rachunkowych. 

  

Bilans z wykonania budżetu 

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na koniec roku 

wyniósł 882.854,15 zł.  
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Należności i rozliczenia na koniec roku wynosiły 106.672,50 zł. Są to należności, które 

wpłynęły w 2019 roku a dotyczyły roku 2018 (wpływy z ministerstwa finansów i należności  

z urzędów skarbowych).  

Po stronie pasywów wykazana jest kwota 2.627.570,89 zł, z tego 2.623.503,86 zł, to 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, a zobowiązana wobec budżetów -  4. 067 zł 

(przekazanie podatku vat do Urzędu Skarbowego).  

Wynik wykonania budżetu zamknął się deficytem  2.535.178,33 zł  

Skumulowany wynik budżetu to 397.988,09 zł.  

Rozliczenia między okresowe – 499.146 zł (subwencja oświatowa, która wpłynęła w 2018 

roku a dotyczy miesiąca stycznia 2019 roku).  

Bilans jednostki budżetowej (urząd miejski, placówki oświatowe, ośrodek pomocy 

społecznej)  i samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej). 

Łączny bilans jednostki jest sumą bilansów jednostek organizacyjnych objętych 

sprawozdaniem łącznym. 

Rachunek zysków i strat jest syntetycznym zestawieniem operacji finansowych. Zestawienie 

zmian w funduszu jednostki obrazuje poniesione koszty przez jednostkę i osiągnięte 

przychody.  

Zestawienie funduszu jednostki.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 rok („za” – 4, nieobecny -1) . 

 

Ad. 4.  

Antonina Balicka, skarbnik  

Dochody zostały wykonane  w kwocie 31.388.464,10 zł, a wydatki w kwocie 33.924.102,12 

zł  

Deficyt wyniósł 2.535.637,02 zł  

Zaległości z tytułu podatków – 47.488zł (37.561 zł z tytułu podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych).   

Wydatki inwestycyjne -  6.067. 294,06 zł.  

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i 

miasta za 2018 rok jest pozytywna.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr  („za” – 4, nieobecny -1) . 

 

Ad. 5.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że trzy projekty uchwał dzisiejszego 

posiedzenia są związane z kredytem jaki gminie Pyzdry udało się pozyskać na budowę 

kanalizacji sanitarnej w Ratajach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarko Wodnej w Poznaniu. Według kosztorysu inwestorskiego inwestycja wyceniona 

została na kwotę ok. 4,3 mln zł, z czego 800 tyś stanowi vat.  Wartość netto 3,5 mln zł i w 

takiej wysokości jest przydzielony preferencyjny kredyt z oprocentowaniem 0,2 %. Jest to 

kredyt umarzalny w 25%, co daje kwotę ok. 900 tyś zł. Najpierw trzeba spłacić 75 %, by 

otrzymać umorzenie. Kredyt można rozłożyć maksymalnie na 15 lat i o taki okres gmina 

wnioskuje, co daje spłatę ok. 230 tyś zł rocznie.  Jeżeli przez 10 lat kredyt byłby spłacany 

według założeń,  to gmina otrzymuje umorzenie i kończy spłatę kredytu.  
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Zmiana wieloletniej prognozy finansowej wynika z zaciągnięcia kredytu na kanalizację 

sanitarną i jest zaplanowana do roku 2035 tak jak jest zaplanowana spłata kredytu.    

Robert Nowak, radny przypomniał, że temat budowy kanalizacji sanitarnej w Ratajach trwa 

intensywniej już od trzech lat. Najpierw był składany wniosek o dofinansowanie zadania, 

który został rozpatrzony negatywnie. Później były wyliczenia – porównanie wniosku  

o dofinansowanie do kredytu, który o ok. 750 tyś zł był mniej korzystny od dofinansowania. 

Dotyczyło to pierwszego etapu budowy kanalizacji. Gdyby wziąć pod uwagę dwa etapy, to 

różnica wyniosłaby ok. 1,5 mln zł.  

Zapytał, czy nie  ma żadnej możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie budowy 

kanalizacji, by jak najbardziej gospodarnie wydawać pieniądze, a nie pójście na łatwiznę? 

Przemysław Dębski, burmistrz  
Gmina wystąpiła do programu - podstawowe usługi dla ludności w ramach PROW –  

o dofinansowanie. Program zakładał dofinansowanie maksymalnie do 63 % nie więcej niż 2 

mln zł.  Ogólna wartość inwestycji nie mogła być większa jak 4 mln zł. Błąd polegał na tym, 

że starania o dofinansowanie były prowadzone zarówno na kanalizację w Ratajach jak  

i Pietrzykowie.  

W programie o dofinansowanie dodatkowo były punktowane roboty wodociągowe, których 

gmina Pyzdry nie wykazała, ponieważ wartość samej kanalizacji stanowiła limit ustalony 

przez udzielającego dofinansowanie.  

Faktycznie zabrakło gminie kilku punktów by uzyskać dofinansowanie.  

Później były podjęte próby otrzymania pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony 

Środowiska.   

Gminy, które zgłaszały projekty realizowany na terenach  cennych przyrodniczo mogły liczyć 

na wyższy procent umorzenia ok. 30%.  

Wtedy dokonywano porównania, że przy otrzymaniu dofinansowania wysokości wsparcia 

wynosiła 63% i przy kredycie 30%.  

W 2018r. nie udało się gminie Pyzdry otrzymać  pożyczki, ponieważ było dużo chętnych  

i  wniosek nie uzyskał wymaganego efektu ekologicznego (duża wartości inwestycji do liczby 

mieszkańców).   

Temat był kontynuowany. Odbyło się spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska, na którym zasugerowano, że  dla terenów chroniono przyrodniczo jest 

wiele utrudnień, natomiast nic się nie robi, aby tym terenom pomóc w ochroni środowiska, że 

n takie działania nie ma przeznaczonych żadnych środków na.  

A Fundusz powinien w pierwszej kolejności wspierać finansowo takie tereny, które zostały 

uznane z cenne przyrodniczo.  

W tej sprawie gmina Pyzdry przesłała do Funduszu koncepcje wspierania finansowo terenów 

chronionych. 

Fakt jest taki, że w 2019r. Fundusz zmienił regulamin przydzielania pożyczek. Teraz jak 

występujący o pożyczkę nie ma terenów chronionych, to nie może starć się o umorzenie 

części pożyczki w wysokości 25 %. Z tego względu w tym roku było mniej złożonych 

wniosków. Do Funduszu o pożyczkę ubiegała się z powiatu wrzesińskiego tylko gmina 

Pyzdry i Kołaczkowo.  

Najprawdopodobniej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich pozostały niewielkie środki 

po tym pierwszym rozdaniu i  może będzie jakiś dodatkowy nabór w tym zakresie. Jeżeli taka 

możliwość pojawi się, to gmina Pyzdry może wystąpić z wnioskiem na drugi etap budowy 

kanalizacji tj. w Pietrzykowie. Wtedy można uwzględnić prace na stacji wodociągowej, by 

uzyskać dodatkowe punktu przy ocenie wniosku, oczywiście jeżeli nie zmienią się kryteria 

oceniania wniosku.  

Na razie innej możliwości niż pozyskanie dofinansowania na budowę kanalizacji poza  

aglomeracją (odpowiednie zagęszczenie ludności)  z PROW nie ma.   
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Robert Nowak, radny stwierdził, że ta uchwała będzie oddziaływać na przyszłą kadencję  

i część kolejnej.  Fajnie byłoby, gdyby wszyscy radni razem mieli możliwość dyskutowania 

nad projektem tej uchwały.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że dla kierownictwa urzędu też byłoby lepiej, 

gdyby było wspólne posiedzenie wszystkich Komisji. Jednak poszczególne Komisje same 

ustalają terminy posiedzeń. Wczoraj odbyło się posiedzenie dwóch Komisji.  

Dodał , że pożyczka będzie rzutowała na dalsze lata funkcjonowania gminy, ale na razie jest 

to jedyny sposób, żeby zrealizować od kilku lat planowaną budowę kanalizacji sanitarnej.   

Dlatego starano się utrzymywać zwartą dyscyplinę budżetową i nie zapożyczać się na duże 

kwoty, by teraz móc przystąpić do tak dużej inwestycji.   

Na pewno na mniej potrzebną inwestycję pożyczka nie byłaby zaciągana.  

Zobowiązania gminy wynoszą ok. 2,6 mln zł, z czego 1 mln zł to zobowiązanie 

krótkoterminowe związane z rozliczeniem budowy targowiska. Zobowiązań 

długoterminowych pozostanie ok. 1,6 mln zł.  

Jest propozycja, aby w tej kadencji zastanowić się nad sprzedażą gruntów rolnych, by jak  

najwięcej spłacić dotychczasowych zobowiązań i doprowadzić do sytuacji, że gmina 

pozostanie z jednym kredytem na kanalizację. 

Jest pok. 40 ha gruntów, które obecnie są wydzierżawione tylko na jeden rok.  

 

Robert Nowak, radny stwierdził, że zgodnie z wieloletnią prognozą finansową gmina przez 

siedem lat będzie spłacała corocznie kredyt w wysokości prawie 0,5 mln zł, później raty będą 

niższe.  

Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że duże inwestycje wymagają kredytu. W tym 

przypadku stopa procentowa jest bardzo korzystna. Aby zrealizować dużą inwestycję, ktoś 

musi podjąć decyzję o kredycie, bo bez niego gmina z własnych środków tego zadania nie 

zrealizuje.   

Zwróciła jednak uwagę na to, czy mieszkańcy Rataj  będą korzystali z sieci kanalizacyjnej, 

podłączą się do sieci?  Czy społeczność lokalna jest świadoma tego.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że przy tego rodzaju inwestycjach są tego 

rodzaju problemy. Wśród mieszkańców będą tacy, co od razu się podłączą, a będą i tacy co 

tego nie zrobią.  

Jednak funkcjonuje uchwała o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której można 

określić czas, w którym mieszkaniec po wybudowaniu kanalizacji ma się przyłączyć do 

kanalizacji.  

Poziom zadowolenia mieszkańców w stosunku do wysiłku, jaki gmina włoży w budowę 

kanalizacji będzie nieproporcjonalny.  

Robert Nowak, radny stwierdził, że nikt nie mówi, że kanalizacja w Ratajach nie jest 

potrzebna. Ale radny wolałby, by gmina pozyskała dofinansowanie niż preferencyjny kredyt.  

W ocenie radnego finansowanie inwestycji kredytem  nie wygląda dobrze, a w ocenie 

społeczeństwa może wyglądać jeszcze gorzej.  

Zaproponował, aby uchwały nie podejmować na najbliższej sesji, przesunąć na kolejną sesję.  

Antonina Balicka, radna przypomniała, że kiedy gmina nie otrzymała dofinansowania na 

kanalizację, to była mowa, że będą podejmowane działania, by skorzystać z preferencyjnej 

pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu. Była aprobata radnych.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że uchwała jest już podejmowana, ponieważ 

Wojewódzki Fundusz wyznaczył do początku września dostarczenie wszystkich wymaganych  

dokumentów łącznie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
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Komisje na wczorajszym posiedzeniu wypowiedziały się pozytywnie, jednogłośnie.  

Przypomniał, że w poprzedniej kadencji też były spłacane kredyty zaciągnięte dużo wcześniej 

przez radnych poprzednich kadencji.  

Należy pamiętać, że starania o środki unijne będą coraz trudniejsze, bo ich jest już coraz 

mniej. Dlatego samorządy będą musiały poszukiwać innych form wsparcia finansowego np.   

partnerstwo publiczno – prywatne, kredyty.   

Robert Nowak, radny stwierdził, że gmina Kołaczkowo realizuje kanalizację wraz  

z przebudową przepompowni w ramach dofinansowania, a gmina Pyzdry na kredyt.  

Gmina Kołaczkowo była w trudniejszej sytuacji, podejmowała protest by otrzymać środki. 

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, ze gmina Kołaczkowo protestowała, ale  

w przypadku rozbudowy oczyszczalni. Gmina otrzymała dofinansowanie z WRPO, a środki 

te  były przeznaczone dla aglomeracji. Oczyszczalnia miała oczyszczać ścieki po części 

spływające z miejscowości, które są w aglomeracji, a część z miejscowości, które są poza 

aglomeracją. Gmina Kołaczkowo we wniosku o wsparcie budowy kanalizacji ujęła też 

zadania wodociągowe, które zdobyły dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.   

Należy się zastanowić, czy gmina Pyzdry gdyby wtedy otrzymała dofinansowanie, to 

udźwignęłaby to finansowo, skoro teraz sama kanalizacja w Ratajach jest skosztorysowana na 

kwotę ponad 4 mln zł.   

Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że jak teraz nie przystąpimy do budowy 

kanalizacji, to kiedy? 

Justyna Sosnowska, radna dodała, że mieszkańcy czekają już drugą kadencję za kanalizacją.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że jeżeli pojawi się jakaś szansa na 

dofinansowanie, to gmina wystąpi na kanalizację w Pietrzykowie.   

Dodał, że  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przydzielając pożyczkę narzuca, by 

inwestycja (budowa kanalizacji) była dwuletnia.  

Dlatego w tym roku zostanie wykonana część inwestycji tj. przejście po gruntach rolnych na 

odcinku między Dłuskiem a Ratajami, by dojść do zwartej zabudowy.   

Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027 (za – 3, 

wstrzymał się – 1, nieobecny -1). 

 

Ad. 6. 

Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że wydatki na kanalizację wyniosłyby 352.814,43 

zł, z czego 286.841,00 zł będzie to pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 65.973,43 zł pochodziłyby ze zmniejszenia środków na 

modernizację stacji uzdatniania wody położonej w Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej.  

Zaplanowaną w budżecie nadwyżkę w kwocie 241.248,52 zł zastępuje się deficytem w 

kwocie 45.592,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych 

pożyczek  

i kredytów.  

Kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 992.316,42 zł zastępuję się 

kwotą 1.279.157,42 zł.  

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 992.316,42 zł 

zastępuje się kwotą 1.279.157,42 zł, w tym na  pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku 

krajowym w kwocie 492.316,42 zł zastępuje się kwotą 779.157,42 zł.  

Kwotę upoważnienia Burmistrza Pyzdr do zaciągania zobowiązań na rynku krajowym w 

wysokości 492.316,42 zł zastępuje się kwotą 779.157,42 zł. 
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Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że kończona jest dokumentacja na modernizację stacji 

uzdatniania wody w Pyzdrach. Po wykopaniu studni przy ul. Wrocławskiej trzeba ją 

oprzyrządować, aby dwie pompy funkcjonowały  naprzemiennie. Będzie też ustawiony duży 

zbiornik, który będzie się napełniał w nocy, gdy jest małe zapotrzebowanie na wodę.  

Została wykonana tzw. złączka na ul. Wrzesińskiej – połączenie sieci w Pyzdrach z siecią 

zasianą przez hydrofornię w Pietrzykowie.   

Przy ul. Wrocławskiej jest duże przewężenie sieci i nie można uzyskać wymaganego ciśnienia 

wody. Dlatego planowana jest budowa nowej sieci wodociągowej, która ominie to 

przewężenie.  

 

Dodał, że planowane na 2018 r. zadania inwestycyjne są kosztowne. W rezultacie kosztują 

więcej niż planowano np. modernizacja wiatraka, droga ul. Tuwima (nie będzie z trylinki ale 

asfaltowa i połączona z ul. Słowackiego), jest szansa na otrzymanie kolejnej ilości destruktu, 

który będzie trzeba przetransportować i ułożyć na drodze.  

Już niebawem będą przetargi na samochód strażacki, kanalizację i nawierzchnię drogi ul. 

Bolesława Pobożnego. Są oczekiwania jak wypadną finansowo.  

  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmian  w budżecie („za” – 4, 

nieobecny -1) . 

 

Ad. 7.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że został przygotowany projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 3.427.446,00 zł w związku z realizacją 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 

na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi  i przydomowymi”. 

Pożyczka zostanie zaciągnięta w następujących transzach:  286.841 zł w 2019 r.,3.140.605 zł 

w 2020 r. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2035.  

Nakłady inwestycyjne w latach 2019-2020 kształtują się na poziomie 4.279.058,58 zł. Zarząd 

WFOŚ i GW w Poznaniu  udzielił gminie pomocy finansowej w formie pożyczki z 

planowanym umorzeniem do 25%.  

Poprosiła o zmianę zapisu w paragrafie 2 projektu uchwały, że zobowiązania z tytułu 

pożyczki zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.   
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk – Rataje („za” – 3, wstrzymał się – 1, 

nieobecny -1) . 

 

Ad. 8.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w 

wysokości 30.000 zł Parafii Rzymsko – Katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 

Pyzdrach na zadanie pn.: „Pyzdry, zespół poklasztorny pofranciszkański, (XIV wiek). 

Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem pomieszczeń piwnicznych” („za” 

– 4,  nieobecny - 1) . 

 

 

Ad. 9.  

W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach konieczna jest 

likwidacja wyodrębnionego rachunku dochodów dla tej jednostki i od 1 września 2019 r. 
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utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Pyzdrach. 
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/219/17 z dnia 27 września 2017r. („za” – 4, nieobecny -1).  

 

 

Ad. 10.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że organ prowadzący przedszkole w 

Pyzdrach zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie dotacji wskazując jednocześnie, że gmina 

Pyzdry obecnie przekazuje niższą dotację  (642 zł/dziecko miesięcznie) niż na początku 

działalności przedszkola (675 zł/ dziecko miesięcznie). Po części nie jest to zależne od gminy 

Pyzdry.  

 

Przepisy precyzują, że jak gmina nie ma na swoim terenie gminnego przedszkola, to musi 

występować dwa razy w roku  do sąsiednich gmin o zbliżonych parametrach do naszej gminy 

o informację dotyczącą ponoszonych kosztach w przeliczeniu na jedno dziecko. Gmina 

Pyzdry występuje do gminy Zagórów i Żerków. Na tej podstawie naliczana jest dotacja do 

przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Pyzdrach.  

Ustalanie wysokości dotacji dwa razy w roku nie jest korzystne dla obu stron, ani dla gminy 

Pyzdry, która nie wie ile środków musi zaplanować w budżecie, ani dla przedszkola, które nie 

wie jakimi środkami będzie mogła gospodarować.  

Najlepiej byłoby ustalić jakąś kwotę by przez jakiś czasookres obowiązywała.   

Radni zapoznali się z wnioskiem właścicieli przedszkola w Pyzdrach o podwyższenie dotacji.  

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji radni zaproponowali podwyższenie dotacji o kwotę 

57,24 zł miesięcznie na dziecko, a całkowita wysokość dotacji wynosiłaby 700 zł miesięcznie 

na dziecko. Miesięczny wydatek dla gminy związany ze wzrostem dotacji to 8.000 zł.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, co wtedy, kiedy gmina nie udzieliłaby wyższej dotacji? 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował przedszkole może się przekształcić się  

w niepubliczne i wyciągnąć rękę o pieniądze do rodziców.   Czy to by im się opłaciło, to inna 

kwestia. 

Robert Nowak, radny stwierdził, że gdyby przedszkole się przekształciło, to otrzymywałoby 

niższą subwencję 75%, bo obecnie otrzymuje 100%.  

Elżbieta Ratajczyk, radna przedszkole otworzyło klub dziecięcy, na który też otrzymuje 

dotacje. 

  

Radni dyskutowali na temat działalności prywatnych przedszkoli w Polsce.  

 

Komisja zaproponowała udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznego 

przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości wyższej niż określona w art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych tj. o 57,24 

zł (za - 4, nieobecny -1).   

 

 

Ad. 11.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w związku z likwidacją gimnazjum 

opracowany został plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Pyzdry, oraz określone granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Pyzdry, od dnia 1 września 2019 r. 
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach - Benewicze, Białobrzeg,  

Białobrzeg Ratajski, Dłusk, Glinianki, Królewiny, Ksawerów, Pietrzyków, Pietrzyków 

Kolonia, Pyzdry, Rataje, Tarnowa, Trzcianki, Walga, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie 

Holendry, Zapowiednia, Żdżary 

Szkoła Filialna we Wrąbczynkowskich Holendrach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Pyzdrach (obejmująca klasy I-III) - Białobrzeg, Białobrzeg Ratajski, Glinianki, 

Królewiny, Trzcianki, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry, Zapowiednia, Żdżary 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie - Ciemierów, Lisewo, Łupice, Modlica, Olsz, 

Ruda Komorska, Zamość 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach - Baraniec, Ciemierów - Kolonia, 

Dolne Grądy, Górne Grądy, Kamień, Kolonia Janowska, Kolonia Lisewo, Kruszyny, Lisiaki, 

Tłoczyzna, Zimochowiec 

 

Dodał, że dzisiaj rejonizacja jest fikcją. W przypadku małych szkół jest duża rywalizacja  

o ucznia. Dzisiaj rodzice domagają się, żeby ich dziecko chodziło do szkoły na drugim końcu 

gminy i było jeszcze dowożone.  

Dotychczas dowozy szkolne były realizowane wspólnie dla gimnazjum i szkół 

podstawowych. Dowozy rozpoczynały się i kończyły w Pyzdrach.  

Od nowego roku szkolnego autobus szkolny musiałby kursować tylko wokół jednej szkoły.  

Przy takim rozwiązaniu dowozy w szkole w Górnych Grądach będą trudne, bo uczniowie 

pochodzą z różnych obwodów szkolnych, większość z gminy Zagórów.  

W najbliższym czasie należałoby pomyśleć o utworzeniu szkoły społecznej, która we 

własnym zakresie rozwiązałaby temat dowozów szkolnych, tak jak to prowadzi szkoła w 

Pietrzykowie.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  określenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyzdry, a także granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyzdry, od dnia  

1 września 2019 roku (za – 4, nieobecny -1).   

 

Ad. 12.  

W gminie Pyzdry funkcjonuje przedszkole w Pyzdrach, a przy każdej szkole podstawowej 

funkcjonuje punkt czy oddział przedszkolny.  

Z dniem 1 września 2019 r. ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Pyzdry: 

1) Oddział przedszkolny w filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach  

z siedzibą we Wrąbczynkowskich Holendrach,  

2) Oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie,  

3) Oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach,  

4) Punkt przedszkolny w filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach z 

siedzibą  

we Wrąbczynkowskich Holendrach,   

5) Punkt przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie,  

6) Punkt przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach,  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyzdry  (za – 4,  nieobecny -1).     

 

Ad. 13 -14.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że działki nr 346 i 347 położone są w 

Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, w strefie aktywizacji gospodarczej, które gmina nie tak 

dawno zakupiła.   

Stworzono strefę gospodarczą, by przyciągnąć do Pyzdr inwestora.  

Jest zainteresowany podmiot wykupem całej strefy tj. prawie 6 ha z myślą o zlokalizowaniu 

hurtowni z materiałami budowlanymi.  

Obecnie część właścicieli gruntów nie jest zainteresowana sprzedażą. Zgodę na sprzedaż 

wyraziła jedna osoba, której grunt przylega bezpośrednio do gruntu gminnego i jedna osoba 

zasugerowała, że w niedalekiej przyszłości temat sprzedaży gruntu będzie do dyskusji.  

Teraz łącznie do sprzedaży byłoby ok. 3 ha.  

Gminny grunt zostanie sprzedany w drodze przetargu w cenie nie niższej niż 15 zł/m, ale  

wycenę gruntu musi wykonać rzeczoznawca.  

 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej nr 346 o pow. 0,2070 ha położonej w Pyzdrach w drodze 

przetargu  

(za - 4, nieobecny -1).   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej nr  347 o pow. 0,4607 ha położonej w Pyzdrach w drodze 

przetargu (za - 4, nieobecny -1).   

 

 

Ad. 15.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej, rolnej  nr  2052/1 o pow. o pow. 0,2740 ha położonej w m. 

Tarnowa przy drodze powiatowej, w drodze przetargu (za - 4, nieobecny -1).   

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że jeszcze w br. będzie wykazany do 

sprzedaży grunt położony przy stawach, który jest obecnie wydzierżawiony.  

 

 

Ad. 16.  

Przemysław Dębski, burmistrz – w celu wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej postanawia się podjąć współdziałanie z Powiatem Wrzesińskim 

oraz gminami z terenu Powiatu Wrzesińskiego, tj.: Gminą Kołaczkowo, Gminą Miłosław, 

Gminą Nekla, Gminą Września zmierzające do realizacji w/w zadania. 

Współdziałanie ma na celu uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej poprzez 

zwiększenie wolumenu zakupu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu 

Powiatu Wrzesińskiego i będzie dotyczyło okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.  

Nie dotyczy poboru energii do oświetlenia ulicznego. Tą zapewnia Spółka Oświetleniowa.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie w sprawie wspólnego 

udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej („za” – 4, nieobecny -1) .  
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Ad. 17.  

Przemysław Dębski, burmistrz  

Gmina Pyzdry znalazła się w programie przyspieszonej gazyfikacji. Do 2022 roku 300 gmin  

w całej Polsce ma być zgazyfikowanych. W Wielkopolsce 12 gmin, w tym gmina Pyzdry.  

W pierwszej kolejności będzie Ruda Komorska, dalej Tarnowa i Pyzdry. 

Zaczynają się działania w zakresie poszukania odbiorów w Rudzie Komorskiej.  

Jeżeli do końca października br. zostanie pozyskane pozwolenie na budowę, to jeszcze w tym 

roku  zostanie ogłoszony przetarg, by wiosną rozpoczęły się roboty w terenie.  

  

Został ogłoszony przetarg na udrożnienie Flisy w Pyzdrach.  

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg  na dokończenie chodnika na 

odcinku Rataje – Pietrzyków.  

 

Ma być ogłoszony przetarg przez Powiat Wrzesiński na modernizację chodnika w Pyzdrach 

przy ul. Szybskiej.  

 

Robert Nowak, radny zapytał, czy w Pyzdrach, gdzie firma INEA ułożyła światłowód będą 

przyłączenia do posesji jeszcze w 2019 r.?  

 

Przemysław Dębski, burmistrz  

Inea prowadzi działania na terenach wiejskich by wywiązać się z zobowiązań, na które 

otrzymała dofinansowanie z ministerstwa.  

W 2019 r. Inea ułożyła światłowód w Pietrzykowie Kolonii i Ksawerowie. Mają do 

wykonania we Wrąbczynku, Rudzie Komorskiej, Zamościu  i Kruszynach.  

Do Pyzdr wrócą, bo np. przed układaniem chodnik przy ul. Farnej muszą ułożyć światłowód.   

Najprawdopodobniej do końca 2020 r. wszystkie prace na terenie gminy zostaną wykonane.  

Największy problem występuje na terenie sołectwa Zapowiednia i Wrąbczynkowskie 

Holendry. Z tego tereny zostało zebrane zapotrzebowanie i przekazane firmie Inea.  

Mieczysław Podlewski, radny poinformował, że mieszkańcy Modlicy też występowali  

o możliwość podłączenia się do światłowodu.  

Przemysław Dębski, burmistrz – też zostało też przekazane.  

 

  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji podziękowała 

wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 15
00  

zamknęła szóste posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


