Rada Miejska w Pyzdrach
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty,
Kultury, Sportu

Protokół nr 14
Obrady rozpoczęto 17 grudnia 2020 o godz. 12:00.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków:
1. Elżbieta Kłossowska
2. Robert Nowak
3. Ilona Nowicka
4. Elżbieta Ratajczyk
5. Barbara Sulkowska
Zaproponowany porządek obrad posiedzenia Komisji przyjęto:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Pyzdry na 2020 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry
na rok 2021.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Pyzdry.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu
9. i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 20212025.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
i Miasto Pyzdry, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy
z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.
12. Zapytania i wolne wnioski.

Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Gminy i Miasta
Pyzdry na 2020 rok.
Została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 13.741 zł oraz o 1.800 zł na kontynuację
programu YOUNGSTER z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Zwiększone zostaną wydatki w szkołach podstawowych o kwotę 51.541 zł: 36.000 zł na
realizację programu 500+ dla nauczycieli na zakup min. komputerów dla nauczycieli
pracujących zdalnie i na wynagrodzenia - 15.541 zł.
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W ramach przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów zwiększa się
środki na:
- bieżące utrzymanie dróg – 50.000,- gospodarka nieruchomościami – 10.000,- rezerwę ogólną – 66.399,- dotację na klub dziecięcy – 600 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 95.000,- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 5.000,- pozostałą działalność komunalną – 20.000,- bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych: wiatraka i domu podcieniowego – 10.000,- utrzymanie świetlic wiejskich – 10.000,-.
W ramach przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów zmniejsza się
środki na:
- bieżące utrzymanie urzędu – 50.000,- wynagrodzenia w urzędzie – 40.000,- wynagrodzenia bezosobowe w szkołach podstawowych – 36.000,- wynagrodzenia nauczycieli – 100.999,- świetlice szkolne (wynagrodzenia) – 10.000,- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 30.000,-.
Razem przesunięcia dokonywane są na kwotę 266.999 zł.
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy gmina otrzyma dotację na realizację programu 500+
dla nauczycieli?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że gmina już otrzymała dotację, która została
wprowadzona do budżetu gminy zarządzeniem Burmistrza. Natomiast o wydatkowaniu tych
środków może zadecydować tylko rada i dlatego jest to ujęte w projekcie uchwały o zmianach
w budżecie.
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, czy na gospodarce odpadami brakuje pieniędzy, że jest
zwiększana kwota o 95.000 zł?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że zwiększany jest plan wydatków na
gospodarkę odpadami o w/w kwotę. Na początku roku zaplanowano 1,1 mln zł.
Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, z czego wynikają zmniejszenia środków w oświacie?
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zaoszczędzone środki wynikają w
większości z obecnej sytuacji – pandemii. W szkołach nie było realizowanych wiele zadań
dodatkowych.
Przewodnicząca Komisji zarządziła przegłosowanie 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. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030.
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Prognoza jest opracowana do roku 2030, ponieważ do tego czasu gmina ma zobowiązania
z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, których ostatni termin spłaty przypada na rok 2030.
Rok 2021 jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.
Do pozostałych lat zastosowano 1% wzrost.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię, ale wskazała uwagi.
W objaśnieniach nie podano, że gmina ma już podpisane umowy na dofinansowanie unijne
budowy kanalizacji i wodociągu w Pietrzykowie oraz na dom podcieniowy w Pyzdrach, a
zastosowano wyłączenie tych inwestycji z długu publicznego, bo są to inwestycje
realizowane w oparciu o środki unijne.
W wieloletniej prognozie finansowej z 2020 na gospodarkę odpadami była zaplanowana
kwota 1,1 mln zł , a na rok 2021 zaplanowano 1,3 mln zł. Regionalna izba Obrachunkowa
zapytała dlaczego. A to dlatego, że w 2021 roku wydatki związane z gospodarką odpadami
będą wyższe.
W wykazie przedsięwzięć nie ujęto zadania wieloletniego związanego z budową wodociągu
w Pietrzykowie. W roku 2020 zaplanowane jest wykonanie dokumentacji na wodociąg –
3.000 zł, a na rok 2021 - 163.892 zł.
W roku 2024 pomyłkowo zamiast kwoty 1,574 mln wpisano 1,274 mln. To są poprawki do
projektu wieloletniej prognozy finansowej, które zostaną naniesione w objaśnieniach.
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały wraz z
poprawkami.
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. 3.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021.
Projekt budżetu gminy na 2021 rok został już omówiony z radnymi na spotkaniu online.
Jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i o możliwości
sfinansowania deficytu. Deficyt planowany jest w kwocie 2.316.740,40 zł i zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Według oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazane z uchwale budżetowej źródła
sfinansowania deficytu są prawie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.
Regionalna Izb Obrachunkowa zwróciła uwagę, że w załączniku inwestycyjnym zakup
monitoringu, kostki brukowej, lampy solarnej, wyposażenie placu zabaw sklasyfikowano w
rozdziale 6060 a powinno być w paragrafie 6050, bo zakup będzie się łączył z montażem. Ta
poprawka zostanie zapisana w budżecie.
Ponadto zostanie wprowadzona korekta uchwały budżetowej w związku z możliwością
pozyskania dofinansowania na publiczny transport zbiorowy. Zostaną zaplanowane środki na
ten cel, zmniejszone wydatki bieżące na drogi publiczne gminne o 14.000 zł, a do załącznika
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nr 2 do projektu budżetu w wydatkach zostanie wprowadzony nowy rozdział 60004 lokalny
transport zbiorowy – 14.000 zł.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że deficyt jest krótkoterminowy, który wynika
z tego, że będą realizowane dwa projekty w oparciu o środki unijne (kanalizacja sanitarna w
Pietrzykowie i dom podcieniowy). W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi, by jak
najwięcej ofert wpłynęło.
Gmina skorzystała z okazji i złożyła wniosek do rządowego programu na przywracanie linii
autobusowych. Obecnie dofinansowanie wynosi 3 zł do 1 kilometra. Jest to okazja, aby
sprawdzić, czy wnioski zgłaszane przez mieszkańców gminy o dodatkowe kursy autobusowe
w godzinach dopołudniowych są zasadne. Wniosek o dofinansowanie został złożony na dwie
trasy: Pyzdry – Lisewo i Pyzdry – Wrąbczynkowskie Holendry. Wysokość dofinansowania to
prawie 130.000 zł na rok 2021, a 10% kosztów pokrywa gmina. Przewozy te od 4 stycznia
realizować będzie miejscowy przedsiębiorca. Ten rok pozwoli na sprawdzenie, czy faktycznie
te dodatkowe kursy są potrzebne i ile mieszkańców gminy z nich skorzysta.
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021 wraz z poprawkami.
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.
Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił radnym informację na temat wzrostu opłat za
odbiór odpadów komunalnych ma wysypisku śmieci w Lulkowie. Informacja stanowi
załącznik do protokołu. Największa podwyżka opłat dotyczy tych odpadów, na które gminy
mają narzucone normy recyklingu i będą musiały zbierać ich jak najwięcej.
Skutek finansowy w gminie Pyzdry po zastosowaniu wyższych opłat wynosi prawie 200.000
zł. Rok 2021 jest dla gminy Pyzdry w zakresie gospodarki odpadami w miarę korzystny, bo
udało się pozyskać najtańszy transport odpadów w powiecie wrzesińskim. Dzięki temu do
zrównoważenia wydatków związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem
odpadów brakuje kwoty 135.276,60 zł.
Gdyby nie było tak wysokiej podwyżki opłat w Lulkowie, to pieniędzy z wpłat
wystarczyłoby, a nawet może by zostało i trzeba by było pomyśleć o jakimś zadaniu
związanym z gospodarką odpadami. Ale ten wysoki wzrost opłat zmusza do podwyższenia
opłaty za odpady w gminie Pyzdry. W związku z powyższym jest propozycja, aby dotychczas
obowiązującą opłatę podnieść o 1 zł, czyli z 20 zł na 21 zł, a zniżkę za kompostowanie
obniżyć o 1 zł, czyli z 2 zł do 1 zł.
Dodał, że opłata za bioodpady w Lulkowie wzrosła ale w stosunku do innych rodzajów
odpadów mało, bo z 62,64 zł/t do 70,20 zł/t, a za odpady komunalne zmieszane z 518,40 zł/ t
do 518,40 zł/t. Zatem można dokonać obniżenia ulgi za bioodpady.
Ciekawe jest to, że bioodpadów pomimo możliwości ich składowania na posesjach i
zastosowania z tego tytułu ulgi, jest ich więcej niż w roku poprzednim. Wcześniej bioodpady
w gminie Pyzdry można było dowieź do PSZOKu i tych odpadów było mało.
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Elżbieta Ratajczyk, radna powiedziała, że z jednej strony zgadza się wypowiedzią
Burmistrza, ale z drugiej strony, z punktu finansowego wydzielanie bioodpadów jest
nieopłacalne. Obniżka opłaty za kompostownik nie będzie motywowała mieszkańców do ich
składowania na swoich posesjach. Dla wielu mieszkańców nie będzie się opłacało, bo dla nich
faktyczna podwyżka opłaty za odpady będzie wynosiła 2 zł, a dla pozostałych 1 zł.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że trzeba zbilansować wpłaty za odpady z
kosztami, dlatego w przypadku pozostanie zniżka za kompostownik w wysokości 2 zł, opłata
za odpady musi wynosić 22 zł od osoby.
Elżbieta Kłossowska, radna przypomniała, że każda gmina z powiatu wrzesińskiego
przeznaczała pieniądze na uruchomienie wysypiska odpadów w Lulkowie. Wszystkie gminy
tam dostarczają odpady i wszystkie gminy narzekają na bardzo wysoki wzrost opłat. Zapytała,
czy są jakieś prowadzone działania, pomysły na to, aby opłaty w Lulkowie tak drastycznie
wzrastały. Wzrosty opłat mogą być, ale nie tak wysokie. Z tym tematem można zwrócić się
do posłów RP.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że gminy nie są udziałowcami, a wysypisko w
Lulkowie jest spółką – Urbis, której 100 % udziału ma miasto Gniezno. Zakład
zagospodarowania odpadów w Lulkowie był budowany w formule porozumienia
międzygminnego. A porozumienie było powołane do zrealizowania pewnego celu. Spółka
sama działa, decyduje i nie dopuszcza do tego gmin. Na początku działalności wystosowano
propozycję, aby w Zarządzie spółki był jeden przedstawiciel z powiatu wrzesińskiego. Ale to
się nie przyjęło.
Na każdy rok Spółka Urbis przysyła do gmin tabele z opłatami, która sama ustala. Takie
wysokie opłaty wynikają z pozycji monopolistycznej.
Monopoli w Polsce jest wiele np. energetyczna, ale jest Urząd Regulacji Energetyki, który
analizuje proponowane zmiany opłat.
Burmistrz poinformował, że po podwyżkach na 2020 r. gminy powiatu wrzesińskiego zgłosiły
sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która ma badać wykorzystywanie
tzw. sytuacji monopolistycznych. Odpowiedziano, że nie ma argumentów do tak wysokich
podwyżek, ale nie wyciągnięto żadnych konsekwencji względem firmy Urbis.
Dodał, że podobna była sytuacja na dolnym śląsku. Gminy zaskarżyły o nadużywanie pozycji
monopolistycznych. Tamtejszy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję,
którą gminy złożyły w sądzie. Sąd zasądził zwrot nienależnie pobranych należności.
Powiedział, że wczoraj odbyła się w Gnieźnie sesja budżetowa, na której Prezydent Gniezna
zapewnił wszystkich mieszkańców, że opłaty komunalne, w tym opłaty za odpady
w przyszłym roku w mieście Gniezno nie wzrosną.
Z informacji dotyczących ilości oddanych odpadów przez gminy, miasta wynika, że np.
miasto Gniezno oddało prawie tyle samo odpadów co miasto i gmina Września, a w zakresie
liczby mieszkańców jest dużo większe. Jest to zastanawiające.
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, czy gmina Pyzdry mogłaby dowozić odpady do innego
wysypisko np. w Żerkowie, Jarocinie?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że to wysypisko jest zainteresowane, ale
szukają klienta udziałowca, a nie tylko klienta. Gmina zainteresowana musi wnieść aport.
Wysypisko za Koninem nie jest zainteresowane przyjmowaniem odpadów od nowo
zgłoszonej gminy. To wysypisko otrzymało pozwolenie na określoną ilość odpadów. Po kilku
latach działalności wiadomo, że przyjęcie odpadów z kolejnej gminy mogłoby te limity
przekroczyć.
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.
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Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Elżbieta Kłossowska , Robert Nowak , Barbara Sulkowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Ilona Nowicka , Elżbieta Ratajczyk

Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji
Pyzdry wynika z aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Tereny, w których ponad 2000 mieszkańców korzysta z kanalizacji sieciowej sanitarnej
muszą być ujęte w aglomeracji. Na 1 km sieci musi przypadać 120 użytkowników.
W gminie Pyzdry aglomeracja obejmuje: Pyzdry Tarnowa, Dłusk.
Przewodnicząca Komisji 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. 6.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na terenie zawarciańskim za mostem,
skręcając na Rudę Komorską po prawej stronie są tereny gminne. Terenom najbardziej
osuszonym, które będzie można zagospodarować w inny sposób niż rolniczy, trzeba
najpierw zmienić przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, a wcześniej w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
Teren ten znajduje się w obszarze chronionym i nie wiadomo jak do tego tematu podejdą
niektóre instytucje. Chodzi o przeznaczenie tych terenów jako usługowo – rekreacyjne.
Wody Polskie rozpoczęły prace nad stanem technicznym wału przeciwpowodziowego. Gdyby
te prace postępowały to jest nadzieja na lepszą ochronę omawianych gruntów przed
zalewaniem wodą.
Plan niczego nie blokuje. Nadal będzie można użytkować jak dotychczas, ale otwiera
możliwość zagospodarowania tego terenu w inny sposób niż rolniczy i wykazania terenu
inwestorom.
Przewodnicząca Komisji 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
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Sulkowska

Ad. 7.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że drodze zaliczonej do kategorii dróg
gminnych Uchwałą Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 października
2020 r. oznaczonej numerem geodezyjnym 2241/1 położonej w Pyzdrach proponuje się nadać
się nazwę „ Brzechwy”.
Przewodnicząca Komisji 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. 8.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że dotychczasowa strategia została opracowana
w 2015 roku na okres 5 lat.
W związku ze zmiana przepisów najpierw należy określić szczegółowy trybu i harmonogram
prac nad opracowaniem Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025.
Przewodnicząca Komisja 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. 9.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Gmina i Miasto Pyzdry złożyła wniosek o
dofinansowanie gminnych przewozów ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i
otrzyma wsparcie. W związku z tym musi zostać zawarta umowa z przewoźnikiem, na co zgodę
musi najpierw wydać Rada. Przewoźnik, to miejscowy przedsiębiorca, który będzie obsługiwał
dwie linie komunikacyjne relacji Pyzdry – Górne Grądy – Pyzdry i Pyzdry – Zapowiednia –
Pyzdry.
Przewodnicząca Komisji 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
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Sulkowska
Ad. 10.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że co pięć lat trzeba zaktualizować politykę
mieszkaniową gminnych lokali, czyli podjąć uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.
Przewodnicząca Komisji 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
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała
wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła czternaste posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Anna Lepel
Członkowie Komisji:
1) Elżbieta Kłossowska

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

2) Ilona Nowicka

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

3) Robert Nowak

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

4) Elżbieta Ratajczyk

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

5) Barbara Sulkowska

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