Rada Miejska w Pyzdrach
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Protokół nr 12/2020
Obrady rozpoczęto 22 czerwca 2020 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:30 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
1. Elżbieta Kłossowska
2. Robert Nowak
3. Ilona Nowicka
4. Elżbieta Ratajczyk
5. Barbara Sulkowska

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2019.
2. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pyzdrach za 2019 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum
zaufania.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Pyzdr.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i
Miasta Pyzdry na rok 2020.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku
Powiatowi Wrzesińskiego.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie
należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii COVID-19.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności
cywilnoprawnych.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5
w miejscowości Pyzdry.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2020/2021.
14. Sprawy bieżące.
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Ad. 1.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach
poinformowała, że ocena zasobów pomocy społecznej przygotowywana jest co roku w
oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Jest to sprawozdanie z działalności
ośrodka.
Z roku na rok zadań przybywa i budżet Ośrodka wzrasta.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach w 2019 roku wykonał budżet
w kwocie 11.262.722,42 zł. Na wzrost budżetu wpłynęła wypłata zasiłku 500+ dla każdego
dziecka.
Oprócz spraw finansowych ośrodek zajmuje się pracą socjalną. Na terenie gminy jest coraz
więcej osób starszych, które potrzebują wsparcia. Nie zawsze usługi opiekuńcze są
wystarczające. W minionym roku było kilka osób, które kwalifikowałyby się do Domów
Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za pobyt ponoszona przez gminę jest bardzo wysoka.
Ostatecznie udało się umieścić te osoby w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.
Wśród starszych osób w większości nie chodzi o warunki bytowe, ale o możliwość kontaktu
z druga osobą.
Przemysław Dębski, burmistrz były plany aby Związek Emerytów i Rencistów drobnymi
krokami przekształcać w uniwersytet trzeciego wieku. Organizowane byłyby cyklicznie
spotkania. Jednak pandemia na jakiś czas te działania wstrzymała.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że
działają Koła Gospodyń Wiejskich. Osoby potrzebujące drobnej pomocy mogą korzystać z
usług opiekuńczych.
Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że jest taka możliwość, ale trzeba za usługę płacić, a
nie każdego podopiecznego na to stać.
Justyna Sosnowska, radna powiedziała, że dla wielu osób wyjście z domu i spotkanie się z
innymi osobami poza własnym domem jest całkiem czym innym, niż skorzystanie z usług
opiekuńczych we własnym domu.
Barbara Sulkowska, radna poinformowała, że w dużych miastach dla osób starszych są tzw.
dzienne domy pobytu, w których osoby starsze się spotykają wspólnie spożywają posiłki.
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach
poinformowała, że w przypadku osoby z orzeczeniem, której opieka jest konieczna może
mieć opiekę przez osobę zobowiązana do alimentacji za odpłatnością w wysokości 1860 zł
plus ubezpieczenie. Osoba opiekująca nie może mieć swojego świadczenia, orzeczenia o
niepełnosprawności. Rolnik z tego może skorzystać składając oświadczenie, że zaprzestaje
działalności rolniczej.
Przewodnicząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska

Ad. 2.
Członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pyzdrach za 2019 rok.
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Ad. 3.
Grażyna Juszczak, sekretarz poinformowała, że został opracowany raport o stanie gminy za
2019 rok. Radni z otrzymanym w maju raportem mogli się dokładnie zapoznać.
Przewodnicząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad. 4.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w roku 2019 dochody zostały wykonane
w wysokości 34.407.042,88 zł, a wydatki w kwocie 34.490.192,00 zł. Powstał deficyt
w wysokości 83.149,12 zł dużo niższy od zakładanego na początku roku.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.707.978,11 zł.
Najwyższe nakłady inwestycyjne zostały poniesione mi. na:
 zakup domu podcieniowego oraz zakup i renowację wiatraka holendra 1 mln zł, na
które gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 500 tyś zł,
 przebudowa ulic Farnej, Łokietka i Pobożnego wraz z budową kanalizacji deszczowej
864 tyś zł, gmina otrzymała dofinansowanie z zarządu województwa wielkopolskiego
120 tyś zł
 przebudowa chodnika w ul. Farnej – 361 tyś zł
 budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Dłusk-Rataje – 358 tyś zł, pożyczka
z wojewódzkiego funduszu 286 tyś zł,
 modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Wrocławskiej w Pyzdrach – 306 tyś zł.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu jest pozytywna.
Przewodnicząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska

Ad. 5.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
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Sulkowska
Ad. 6.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w związku ze zmianami budżetu gminy
zachodzi konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany zachodzą tylko
w 2020 roku.
Prowadząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 20202030.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska

Ad. 7.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Gmina otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 30.000,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Pozostałe zmiany w budżecie wynikają z analizy budżetu i przeniesień między działami,
rozdziałami i grupami paragrafów na kwotę 297.355,14 zł:
zwiększa się środki na:
 pomoc dla Starostwa Powiatowego we Wrześni na budowę drogi powiatowej
Zapowiednia – Wrąbczynkowskie Holendry w wysokości 100 tyś zł,
 5.000 zł na utrzymanie remizy w Pietrzykowie w ramach funduszu sołeckiego,
 1.700 zł dofinansowanie dla OSP Wrąbczynek na zakup wentylatora oddymiającego,
 32.244,14 zł zwiększenie rezerwy ogólnej,
 wprowadzenie wydatków do budżetu w wysokości 32.411 zł na zakup urządzenia
wielofunkcyjnego do koszenia trawy,
 3.000 zł wykonanie ławek w ramach funduszu sołeckiego,
 120.000 zł na zagospodarowanie placu wokół wiatraka holendra,
 3.000 zł dotacja dla Puszczy Pyzdrskiej na pomalowanie przystanków,
zmniejsza się środki na:
 wydatki na meliorację o 3.000 zł w ramach funduszu sołeckiego
 na przebudowę drogi w Pietrzykowie o kwotę 78.855,14 zł,
 odstąpienie od wykupu gruntu na drogę do wiatraka holendra – 111.500 zł, właściciel
zbyt drogo wycenił swój grunt,
 wydatki bieżące w szkołach podstawowych – 10.000 zł,
 wydatki bieżące na dowozy – 70.000 zł,
 5.000 zł w ramach funduszu soleckiego na remont świetlicy,
 19.000 zł zmniejszenie dotacji dla klubu sportowego Warta.
Prowadząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.
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Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska

Ad 8.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Powiat Wrzesiński pozyskał dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych i postanowił przystąpić do realizacji w/w zadania. Gmina
udzieli Powiatowi Wrzesińskiemu pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł na budowę tej
drogi.
Prowadząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Wrzesińskiemu.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska

Ad. 9.
Grażyna Juszczak, sekretarz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie określenia,
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem,
dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii COVID-19 wynika z konieczności udzielenia pomocy ekonomicznej
przedsiębiorcom, którzy wskutek COVID-19 nie mogli prowadzić działalności gospodarczej,
albo ich sytuacja uległa pogorszeniu. Należności wobec gminy mogą być umarzane, terminy
ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty.
W powyższej sprawie wpłynął jeden wniosek.
Prowadząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska

Ad. 10.
Grażyna Juszczak, sekretarz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie odstąpienia od
dochodzenia należności cywilnoprawnych dotyczy niedochodzenia należności
cywilnoprawnych z tytułu umów najmu i dzierżawy lub opłaty za użytkowanie
przypadających Gminie Pyzdry i jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do wszystkich
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Pyzdry.
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Prowadząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności
cywilnoprawnych.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska

Ad. 11.
Grażyna Juszczak, sekretarz poinformowała, że projekt uchwały w sprawie najmu lokalu
położonego przy ul. Rynek 5 w Pyzdrach dotyczy najmu w drodze bezprzetargowej lokalu
użytkowego o powierzchni 32,76 m2 znajdującego się w budynku przychodni, położonej na
działce nr 1498 na okres 5 lat. W lokalu tym funkcjonuje od trzech lat gabinet
stomatologiczny.
Prowadząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie najmu lokalu położonego przy ul.
Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska

Ad. 12.
Grażyna Juszczak, sekretarz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy ustanowienia na
nieruchomości gminnej położonej w Ratajach, oznaczonej nr 10/11, służebności gruntowej na
rzecz każdoczesnego właściciela działki położonej w Ratajach, oznaczonej nr 10/7.
Służebność polegać będzie na prawie przejazdu i przechodu przez działkę położoną w
Ratajach, oznaczoną numerem geodezyjnym 10/11. Podstawą ustanowienia służebności jest
wniosek właściciela działki nr 10/7 położonej w Ratajach z uwagi na brak dostępu do drogi
publicznej. Działka 10/7 graniczy z drogą wojewódzką nr 466 jednakże z uwagi na
usytuowanie w granicy działki pozostałości zabytkowego muru nie jest możliwy dojaz od tej
strony, brak zgody Konserwatora Zabytków na rozbiórkę.
Prowadząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska
Ad. 13.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że prawo oświatowe reguluje w określonych
przypadkach zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do
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szkół. W związku z powyższym określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na
jego rodzaje w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2020/2021, w następującej wysokości: benzyna
– 4,08 zł za litr, olej napędowy – 4,11 zł za litr, gaz LPG – 1,74 zł za litr.
Prowadząca zebrania zarządziła głosowanie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2020/2021.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk , Barbara
Sulkowska

Ad. 14.
Elżbieta Kłossowska, radna poruszyła temat nowej nawierzchni drogi przy ul. Szkolnej.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gdyby była możliwość pozyskania destruktu
może udałoby się utwardzić tę drogę.
Dodał, że zarządca drogi wojewódzkiej zlecił wykonanie dokumentacji na ul. Wrzesińskiej
w sprawie wykonania kanalizacji deszczowa i nowych chodników i nawierzchni drogi na
odcinku od świateł do ul. Polnej
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, czy działka po byłym przedszkolu została już
sprzedana?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że nabyła ją w drodze przetargu Firma Apart
z Wrześni.
Elżbieta Kłossowska, radna zgłosiła, że na ul. Niepodległości (drodze wjazdowej do Rynku)
w pobliżu świateł znajduje się budynek wymagający poprawy wyglądu zewnętrznego.
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że prokurator bada uchwały rady
dotyczące regulaminów korzystania z wiatraka holendra i domu podcieniowego. Mając uwagi
złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Należy dodać, że wojewoda jako organ nadzoru do powyższych uchwał nie wniósł uwag.
Wpłynęło sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
2019 rok oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium.
Barbara Sulkowska, radna zgłosiła, że na końcu drogi ul. Szybskiej zostały wysypane śmieci.
Jedna z mieszkanek Pyzdr zbierałaby drobne śmieci, ale żeby w pobliżu był położony
pojemnik.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął jedenaste dwunaste posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
Członkowie Komisji:
1) Elżbieta Kłossowska

...........................................

2) Robert Nowak

...........................................

3) Ilona Nowicka

...........................................
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4) Elżbieta Ratajczyk

...........................................

5) Barbara Sulkowska

...........................................
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