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Rada Miejska w Pyzdrach 
Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego  

Protokół nr 17 

Obrady rozpoczęto 7 września 2021 o godz. 9:00, a zakończono o godz. 10:20 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

1. Marcin Budziszewski  

2. Andrzej Łyskawa  

3. Krzysztof Paszak 

4. Zofia Sikorska-Rogowska  

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i 

Miasta Pyzdry na rok 2021.   

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - 

Osiedla. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad 

przyznawania stypendiów sportowych Burmistrza Pyzdr dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi S. A. na Sołtysa Sołectwa 

Wrąbczynkowskie Holendry. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi S. A. na Burmistrza Pyzdr.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Pyzdrach 

apelu w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. 

7. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy Pyzdry na 

2021 rok.  

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 642.881,82 zł, w tym: odszkodowanie z 

Wód Polskich za zabranie gruntu pod inwestycję celu publicznego -10.219 zł, dofinansowanie 

z województwa wielkopolskiego na drogę w Kolonii Janowskiej -113.500 zł, rozliczenie 

budowy kanalizacji Dłusk – Rataje za rok 2020 (odzyskany vat) -26.592,83 zł, wpływy z 

urzędów skarbowych - 98.997,54 zł, dofinansowanie od wojewody wielkopolskiego za 

rozliczenie funduszu sołeckiego za 2020 r. -82.984,51 zł, środki z funduszu Cowid -19 na 

funkcjonowanie infolinii i promocji szczepień -45.000 zł, na zadania wykonywane przez 

opiekę społeczną -10.000 zł, gospodarka odpadami komunalnymi - 219.000 zł,  realizacja 

programu czyste powietrze -1.000 zł, reklamacja za krzesła w Centrum Kultury, Sportu i 

Promocji - 10.587,94 zł, dofinansowanie na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej 

w Lisewie -25.000 zł. 
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Zmniejszy się plan dochodów budżetowych o kwotę 335.066,50 zł. Będzie niższe 

dofinansowanie na modernizację drogi w m. Dłusk o 35.066,50 zł i w 2021 r. nie wpłynie 

odzyskany vat za inwestycje wodno – ściekowe w kwocie 300.000 zł.  

Zwiększy się natomiast plan wydatków budżetowych o kwotę 714.281,82 zł na: bieżące 

utrzymanie dróg gminnych -83.949,77 zł, przebudowę drogi w m. Kolonia Janowska -

113.500 zł,  budowę windy w ośrodku zdrowia -93.518,75 zł, przeciwdziałanie 

alkoholizmowi - 13.197,54 zł, promocję szczepień, w tym na działanie infolinii - 45.000 zł,   

gospodarkę odpadami komunalnymi - 249.000 zł, utrzymanie zieleni -33.000 zł,  

realizację programu czyste powietrze 1.000 zł, pozostała działalność -17.115,76 zł,  

działalność Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach - 40.000 zł, zagospodarowanie 

placu przy świetlicy wiejskiej w Lisewie -25.000 zł.  

Zmniejszy się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.066,50 zł na przebudowę drogi w m. 

Dłusk.  

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na rok 2021 dokonuje się przeniesień między 

działami, rozdziałami i paragrafami dochodów w rozdziałach 60016 i 92196 na łączną kwotę 

2,2 mln zł, które dotyczą drogi w Zapowiedni i modernizacji rynku w Pyzdrach. 

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na 

kwotę 663.878,99 zł:  

   Rozdz.  Przeznaczenie  Zmniejszyć  Zwiększyć 

01010 budowa kanalizacji sanitarnej 

Pietrzyków – Pietrzyków Kolonia  

100.000,00 - 

50095 bieżące utrzymanie targowiska  6.000,00 - 

60016 fundusz sołecki – na drogi  - 5.504,06 

 przebudowa drogi w m. Kolonia 

Janowska, Dłusk, Zapowiednia   

166.600,00 - 

70005   budowa windy w ośrodku zdrowia  - 74.000,00 

71004 opracowanie planu 

zagospodarowania przestrzennego  

30.000,00 - 

75023 wynagrodzenia  - 155.700,00 

75412 dotacje dla OSP Pyzdry i Lisewo,  - 18.050,00 

75412 modernizacja ogrzewania w OSP 

Pyzdry  

- 80.000,00 

75702 spłata odsetek od pożyczek i kredytów  - 23.000,00 

75818 rezerwa ogólna  - 130.050,00 

80101 dotacja do szkoły w Pietrzykowie  - 66.985,49 

80101 wynagrodzenia  160.000,00 - 

80104 dotacje do przedszkola w 

Pyzdrach i Pietrzykowie  

- 94.382,31 

80150 specjalistyczna nauka w szkole w 

Pietrzykowie  

1.578,20 - 

85195 ochrona zdrowia – promocja szczepień  23.500,00 - 

85228 usługi opiekuńcze  30.000,00 - 

85404 wczesne wspomaganie uczniów w 

przedszkolu w Pyzdrach  

- 210,40 

90001 budowa kanalizacji sanitarnej w 

ul. Kochanowskiego  

74.000,00 - 

90004 fundusz sołecki – utrzymanie zieleni  1.000,00 - 

90015 fundusz sołecki – nowe lampy  - 9.170,00 

90095 fundusz sołecki – bieżące 

utrzymanie palcu zabaw  

- 1.126,73 
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 fundusz sołecki – pozostała działalność  7.700,00 - 

92109 fundusz sołecki – świetlice wiejskie  229,67 - 

92109 przebudowa otoczenia wokół 

świetlicy wiejskiej w Lisewie  

16.400,00 - 

92195 fundusz sołecki – integracja  6.234,10 - 

92195 dotacja na malowanie przystanków  - 5.700,00 

92601 wydatki bieżące związane z 

obiektami sportowymi  

40.637,02 - 

 

Dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na to, że muszą zostać 

przygotowane dodatkowe załączniki do uchwały budżetowej, a dotyczące pozyskania 

środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Przeciwdziałania Covit – 19.   

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.000 zł na wymianę pieca dla 

OSP Pyzdry. Będzie zamontowany nowy piec, ogrzewany na pelet.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021. 

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad. 2.  
Wioletta Topór – Mench poinformowała, że dotychczas obowiązująca uchwała w sprawie 

statutów sołectw została uchylona, ponieważ zarzucono, że konsultacje projektów statutów 

nie były prawidłowo przeprowadzone. W związku z tym przystąpiono od początku do 

procedury uchwalenia statutów. Ogłoszone zostały miesięczne konsultacje społeczne. 

Zgłoszono jeden wniosek, który dotyczył parzystej liczby członków rad sołeckich. Wniosku  

nie uwzględniono, bo musiałyby być zmiany w statutach i przeprowadzone wybory 

uzupełniające do składu rad soleckich. 

Pozostawiono dotychczasowe zapisy w statutach, wprowadzono natomiast tylko jedną zmianę 

tj. zamiast sformułowania „zebranie wiejskie”  zapisano „zebranie mieszkańców”.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały.  

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad. 3.  
Wioletta Topór – Mench poinformowała, że zgodnie z ustaleniami na ostatnich posiedzeniach 

komisji przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad 

przyznawania stypendiów sportowych Burmistrza Pyzdr dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe. Przypomniała, że do wprowadzenia stypendium sportowego skłoniły min. 
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osiągnięcia tegorocznej absolwentki Szkoły Podstawowej w Pyzdrach, która  została 

powołana do reprezentacji Polski Kobiet U-15 w piłkę nożną.  Zapewne młodzieży 

uzdolnionej sportowo i osiągającej wysokie sukcesy będzie więcej.  

Projekt uchwały określa kryteria przyznania stypendium, wysokość. Złożony wniosek o 

stypendium będzie rozpatrywany przez komisję, a stypendium przyznawane na rok.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały.  

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 
Ad. 4 – 5.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowąła, że wpłynęła skarga na burmistrza i 

działalność sołtysa sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry w sprawie przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu powszechnemu (art. 165 § 1 kodeksu karnego). Skarga była rozpatrywana 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w Pyzdarch, która uznala obie skargi za 

bezzasadne,  

Z dostarczonych dokumentów wynika, że sprawa była badana przez policję i śledztwo zostalo 

umorzone.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie skargi S. A. na Sołtysa Sołectwa Wrąbczynkowskie Holendry. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

Następnie przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie skargi S. A. na Burmistrza Pyzdr. 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 
 

Ad. 6.  

Pomysłodawcą inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym jest Wielkopolskie 

Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i 

Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.  

Ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu 

należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski, a także 

pozwalałoby na jego uczczenie w należny mu sposób. 
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W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez 

Radę Miejską w Pyzdrach apelu w w/w sprawie.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad. 7.  
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym do 

biura rady wpłynęły:  

- Wojewoda Wielkopolski uchylił w uchwale Rady Miejskiej dotyczącej wzoru wniosku o 

dodatek mieszkaniowy zapis wyrazu „pełnych”,  

- skarga na sołtysa i burmistrza,  

- Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w 

Pyzdrach w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta – Osiedla,  

- Wojewoda Wielkopolski skierował stanowisko rzecznika praw obywatelskich na problemy 

ograniczenia jawności działania organów samorządu terytorialnego.  

 

Krzysztof Paszak, radny zapytał  co z organizacją spotkań integracyjnych dla dzieci w ramach 

środków funduszu sołęckiego? 

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że ostatnio odbywają się festyny głównie 

organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.   

Decyzja o organizacji spotkania należy do organizatora. Ze strony gminy jest wkazówka, aby 

wydatki na te spotkania nie przekraczały 10 % budżetu sołectwa. Tak jak ustalono na naradzie 

sołtysów, jeżeli na spotkaniu są konkurencje i są przewidziane nagrody dla zwycięzców, to w 

postaci artykułów spozywczych, slodyczy.  

 

Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że jest coraz większe zaintresowanie fermami 

fotowoltaicznymi, w Ratajach także. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął siedemnaste posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


