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Protokół nr 18 

Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty,  

Kultury, Sportu i Rekreacji 

Obrady rozpoczęto 8 września 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:10 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków: 

1. Elżbieta Kłossowska  

2. Robert Nowak  

3. Ilona Nowicka  

4. Elżbieta Ratajczyk  

5. Barbara Sulkowska  

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.  

 

Zostały wypracowane nowe dochody do budżetu na kwotę 642.881,82 zł, w tym: 

odszkodowanie z Wód Polskich za zabranie gruntu pod budowę wału przeciwpowodziowego  

-10.219 zł, dofinansowanie z województwa wielkopolskiego na przebudowę drogi 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, dowozy ludzi na 

szczepienia i promocję szczepień - 45.000 zł, na zadania zlecone wykonywane przez opiekę 

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

czyste powietrze -1.000 zł, odszkodowanie z tytułu reklamacji za krzesła w Centrum Kultury, 
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Sportu i Promocji - 10.587,94 zł, dofinansowanie na zagospodarowanie otoczenia świetlicy 

wiejskiej w Lisewie -25.000 zł. 

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, szczepienia, w tym na działanie infolinii, promocje szczepień - 

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

realizację programu czyste powietrze 1.000 zł, pozostałą działalność związaną z gospodarką 

komunalną np. prace przy placach zabaw, stawach - 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.  

Zmniejsza 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  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 - 
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90015 fundusz sołecki – nowe lampy  - 9.170,00 

90095 fundusz sołecki – bieżące 

utrzymanie palcu zabaw  

- 1.126,73 

90095 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.   

 

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy dowożone są osoby na szczepienia? Czy działa 

infolinia?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że gmina otrzymała środki z funduszu 

covidowego na utrzymanie infolinii, dowozu na szczepienia, promocję szczepień i 

koordynatora. Powyższą tematyką zajmuje się Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pyzdrach. Zainteresowanie dowozami na szczepienia jest małe.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała o kwotę 1.000 zł, która dotyczy realizacji programu  czyste 

powietrze? 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach jest 

wyznaczony pracownik, który pomaga mieszkańcom sporządzić wniosek o dofinansowanie z 

programu czyste powietrze. Punkt konsultacyjny nie jest utworzony.  

Elżbieta Kłossowska, radna zapytała o realizację przez Powiat Wrzesiński budżetu 

obywatelskiego? 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że Powiat Wrzesiński wycofał się z 

realizacji powyższego.  

Elżbieta Kłossowska, radna zapytała o całkowity koszt budowy windy w budynku przychodni 

zdrowia? 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że odbył się przetarg i najtańsza oferta 

dotyczyła kwoty 240.000 zł. Przetarg został unieważniony i zostanie rozpisany kolejny. Może 

do nowego przetargu zgłoszona zostanie jakaś bardziej korzystniejsza finansowo oferta, a 

wykonawca będzie miał siedzibę bliżej Pyzdr od oferentów, którzy zgłosili się do pierwszego 

przetargu. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gmina 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł. Będzie montowana platforma.  

Dodała, że gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

dofinansowanie w kwocie 30.000 zł na wymianę pieca w OSP Pyzdry.  

W sprawie dociągnięcia sieci gazowej do Pyzdr na razie nic nie wiadomo. Został złożony 

wniosek do Nowego Ładu.    

Elżbieta Kłossowska, radna zapytała o przyczynę zmniejszenia środków na wynagrodzenia w 

szkołach?   

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że za dużo było zaplanowane na pracownicze 

plany kapitałowe.  
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Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

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

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania 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. 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. 

osiągnięcia tegorocznej absolwentki Szkoły Podstawowej w Pyzdrach, która  została 

powołana do reprezentacji Polski Kobiet 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.  

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  
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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). Skargi były rozpatrywane 

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.  

 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 

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

 

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  

 
 

Następnie przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie skargi S. A. na Burmistrza 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 Sulkowska  
 

 

Ad. 6.  

Ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym, a nie wolnym od pracy nada Powstaniu 

Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii 

Polski, a także pozwalałoby na jego uczczenie w należny mu sposób. 

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez 

Radę Miejską w Pyzdrach apelu w w/w sprawie.  

 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania 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. 7.  

Barbara Sulkowska, radna poprosiła o informację na temat namalowanego znaku – miejsce 

parkingowe dla osoby niepełnosprawnej – na ul. Sienkiewicza. Czy Burmistrz wydał na to 

zgodę? 
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Wioletta Topór – Mench, sekretarz powiedziała, że na wniosek mieszkańca tejże ulicy  

wydział organizacji ruchu Starostwa Powiatowego wyznaczył miejsce do parkowania dla 

osób niepełnosprawnych. Jest to miejsce parkingowe, z którego może skorzystać nie tylko 

wnioskodawca pomysłu, ale każda osoba niepełnosprawna mająca odpowiednie uprawnienia.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy będzie budowany parking przy poczcie? 

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że na razie została utwardzona droga, a parking 

będzie dopiero budowany.  

Barbara Sulkowska, radna zapytała, czy podczas rewitalizacji Rynku w Pyzdrach duże drzewa 

z parku będą wycięte?  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że te drzewa nie będą usuwane, mogą być 

natomiast nowe nasadzenia.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady powiedziała, że na jesień są planowane nowe 

dosadzenia drzew na ul. Niepodległości. 

Barbara Sulkowska, radna stwierdziła, że mieszkańcy mają rożne zdania na temat odnowy 

Rynku w Pyzdrach, a konkretnie chodzi o ułożenie nowych nawierzchni np. chodników, a są 

prowadzone działania w zakresie doprowadzenia gazu do Pyzdr.  Mieszkańcy uważają, że 

najpierw powinien być doprowadzony gaz, a dopiero wymiana nawierzchni chodników.  

Ale przecież skoro są już pieniądze na rewitalizacje Rynku, to należy to zadanie wykonać, bo 

nie wiadomo, kiedy gaz do Pyzdr zostanie doprowadzony.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że skoro gmina otrzymała dofinansowanie 

na konkretne zadanie, to albo je wykona, ale będzie musiała zwrócić niewykorzystane 

pieniądze, bo na inny cel nie można ich przeznaczyć.  

 

Na posiedzenie Komisji przybył Przemysław Dębski, burmistrz  

 

Elżbieta Kłossowska, radna zgłosiła, że na ul. Ogrodowej coraz częściej występuje uciążliwy 

hałas w wyniku przejazdu  samochodów po studzienkach kanalizacyjnych znajdujących się w 

drodze.    

Ponadto w drodze przy ul. Flisa, od strony ul. Ogrodowej znajduje się studzienka 

kanalizacyjna, której przykrycie jest niestabilne i stwarza zagrożenie.   

 

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,  

- pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta 

za I półrocze 2021 r,  

- Wojewoda Wielkopolski skierował stanowisko rzecznika praw obywatelskich na problemy 

ograniczenia jawności działania organów samorządu terytorialnego.  

 

Robert Nowak, radny zadał pytanie kierowane od mieszkańców – dlaczego sprzątane są stale 

tylko te same ulice? 

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że od 2021 r. poza ręcznym sprzątaniem ulic 

gmina korzysta z usług zamiatarki, która pojawiła się na wiosnę, po ulewnych deszczach, 

która objeżdża całe miasto.   
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Natomiast gmina nie posiada takiego zaplecza pracownikow, którzy  w sposób ręczny 

sprzątaliby całe miasto. Dodał, że najczęście sprzątane są ulice strategiczne, które są 

wizytówką  miasta.  

Z uwagi na coraz większą ilość zieleni do utrzymania trzeba było zatrudnić dodatkowe siły.  

Robert Nowak, radny zapytal, czy po wykonaniu chodnika przy ul. Matejki nawierzchnia 

drogi też będzie zmieniana? Mieszkańcy pytaja też, czy będzie utwardzony końcowy odcinek 

drogi przy ul. Targowej? 

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że taki jest plan. Trzeba zrobić kosztorys i 

poszukać pieniędzy w budżecie.  

Natomiast nowa nawierzchnia końcowego, zwężonego  odcinka drogi przy ul. Tragowej 

raczej nie jest planowana. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej po skończeniu 

chodnika na ul. Matejki mają jeszcze do wykonania parking przy poczcie, przełożenie trylinki 

przy ul. 3 Maja od strony hali z odyskanej trylinki z drogi w Dłusku.  Gdyby tej trylinki 

zostalo, to w przyszlym roku możnaby pomyśleć, o tej końcówce ul. Targowej. Chociaż sołtys 

Dłuska uważa, że ta trylinka powinna zostać w Dłusku.  

Dodał, że jest remontowany wał przeciwpowodziowy i trylinkę z przejazdu przejmie gmina. 

Nie wiadomo jedynie, czy będzie się nadawała do ułożenia w innym miejscu, czy tylko na 

przemiał.  

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął osiemnaste posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 

 

 

 

 


