
Protokół nr 6/2011 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji 

z dnia 20 października 2011 roku 
w godzinach 1300– 1510. 

 
 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
otworzyła p. Hanna Skrzydlewska stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu 
uczestniczy 6, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  

1. Zapoznanie się ze Statutem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza 
Pyzdrska”.  

2. Zapoznanie się z wnioskami pokontrolnymi z kontroli w Urzędzie i jednostkach 
organizacyjnych.  

3. Sytuacja finansowa w oświacie i zamierzenia na 2012 rok.  
4. Zapytania i wolne wnioski.  

 
 
Ad. 1.  
Do przedstawionego Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” radni 
wnieśli następujące pytania i uwagi:  

1) Co się rozumie przez zapis „ gmina zobowiązuje się przestrzegać Statut oraz aktywnie 
uczestniczyć w działalności stowarzyszenia”, 

2) Nie ma określonej dokładnej siedziby stowarzyszenia ( §1 pkt 4), 
3) W §1 pkt 7 zapisane jest, że „ stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy 

społecznej członków”, a w § 25 pkt 10 – 11 mówi się o pracownikach etatowych biura 
stowarzyszenia. Ilu będzie tych pracowników, skąd pieniądze na ich zatrudnienie.  

4) Czy istnieje konieczność ogłoszenia w Monitorze Polskim rozpoczęcie istnienia 
stowarzyszenia? Czy to jest płatne?  

5) W Statucie wymieniona jest działalność pożytku publicznego stowarzyszenia. Część 
działalności jest odpłatna, część nieodpłatna.  

6) Zapis §14 ust. 4 „ Członkowie wybrani do właz stowarzyszenia mogą te samą funkcję 
pełnić przez dowolną ilość kadencji” jest zbędny. 

O odpowiedź na w/w pytania zostaną ponownie poproszeni p. Kowalscy, bo na dzisiejsze 
posiedzenie Komisji nie mogli przybyć.  
 
Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że w br. Urząd Wojewódzki dokonał kontroli  
w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na zadania 
zlecone. Kontrola obejmowała zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu 
Cywilnego, opieki społecznej, wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin 
najuboższych.  
Zostały odczytane wnioski pokontrolne dotyczące w/w kontroli. 
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Przemysław Dębski, sekretarz ponadto poinformował, że odbyły się jeszcze kolejne 
kontrole związane z konkretnymi projektami:  

1) wymiana dachu na budynku OSP w Pyzdrach,  
2) budowa wodociągu w sołectwie Kruszyny i kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry,  
3) budowa drogi przy ul. Nadrzecznej prowadzącej do przystani wodniackiej, wymiana 

podłogi w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pyzdrach, mała architektura 
na przystani wodniackiej.  

Zaleceń pokontrolnych nie było.  
 
W trakcie obrad na posiedzenie przybyli: radny Lechosław Sulkowski i Marek Wardeński.  
 
Ad. 7.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu przedstawiła informacje na temat sytuacji finansowa  
w oświacie i zamierzeń na 2012 rok. Przedstawione informacje zostały szczegółowo 
przeanalizowane przez obecnych na posiedzeniu.  
Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
 
Antonina Balicka, skarbnik  przypomniała, że zmieniła się ustawa o finansach publicznych, 
która nakłada obowiązek uchwalania budżetu tak, aby dochodami bieżącymi równoważyć 
wydatki bieżące. W związku z tym wydatki bieżące muszą być minimalizowane.  
Jeśli chodzi o oświatę, to w 2011r. na zadania własne z zakresu oświaty z budżetu gminy 
trzeba dołożyć 2,5 mln zł. W chwili obecnej nie ma takich środków, aby uzupełnić w/w 
kwotę. Na dzień dzisiejszy do oświaty należałoby przekazać 2.119.900 zł, a przekazano  
z tylko 1.803.733 zł.  
Zgodnie z przyjętymi w budżecie wydatkami gmina ma zaległości w stosunku do oświaty  
w wysokości 316.167 zł.  
W związku z tym zwrócono się do wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z ustną 
informacją, aby wydatkowane były już tylko pieniądze na niezbędne zakupy np. zakup opału, 
energii.  
Hanna Skrzydlewska, radna poinformowała, że dyrektorzy szkół poczynili oszczędności 
finansowe w swoich placówkach, ale najmniej szkoła w Pyzdrach.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że w przedstawianych planach finansowych na 
2012 r. planowane przez dyrektorów szkół oszczędności są widoczne, oprócz szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Pyzdrach.  
Sytuacja na rok przyszły jest lepsza niż w 2011r., bo z budżetu gminy dołożone będzie tylko 
1,5 mln zł.  
 
Henryk Pyrzyk, radny w imieniu rodziców uczniów szkoły podstawowej w Pyzdrach 
zapytał , czy jest ustawa nakazująca posyłania ucznia w mundurku?  Kto zadecydował, że 
uczeń do szkoły przychodzi w mundurku?  
Dla niektórych rodziców zakup mundurka to duży wydatek, bo kosztuje on 75 zł.  
Elżbieta Ratajczyk, radna odpowiedziała, że zainteresowani rodzice mogą zwrócić się w 
formie pisemnej lub ustnej do przewodniczącej Rady rodziców szkoły podstawowej – p. 
Renaty Sobczak. W/w mogłaby na wniosek rodziców zorganizować spotkanie z dyrekcją 
szkoły, radą rodziców, na którym zostałaby wyjaśniona sprawa mundurku szkolnego.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz przypomniał, że minister oświaty p. Roman Giertych 
wprowadził mundurki szkolne do szkół. A rodzice dokonali zakupu tych mundurków. Często 
jest tak, że uczniowie starsi przekazują mundurki dzieciom młodszym.  
Przebywając na terenie szkoły, szczególnie na uroczystościach dzieci są ubrane w mundurki. 
Uczniowie prezentują się bardzo ładnie.  
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Do tej pory żadnych uwag pod adresem mundurków ze strony rodziców nie było. Jeżeli są 
uwagi, to należy to wyjaśnić w szkole.  
Rada Rodziców wspólnie z dyrekcja szkoły wprowadzili mundurki, aby doprowadzić do 
ujednolicenia zewnętrznego ubioru ucznia.  
Marek Wardeński, radny stwierdził, że Rady Miejskiej nie jest kompetentna do ustalenia, 
czy uczniowie mają chodzić w mundurkach, czy nie. Od tego są wewnętrzne założenia rady 
rodziców i dyrekcji.  
Henryk Pyrzyk, radny zwrócił się z w/w zapytaniem do radnych, ponieważ rodzice 
skierowali pytanie do dyrektora szkoły, a dyrektor odpowiedział, że jest gospodarzem szkoły 
i on decyduje, że uczniowie mają chodzić w mundurkach.  
Hanna Skrzydlewska, radna – zostanie wystosowane pismo do dyrektora szkoły  
o udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego Pyrzyka.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, kto zbiera składki od zbowidowców i kombatantów? 
Krzysztof Strużyński, burmistrz – od dwóch lat składki zbiera pracownik Urzędu p. Arleta 
Górecka.  
Ilona Nowicka, radna zapytała, do kogo zgłaszać bezpańskie psy? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że problem bezpańskich psów należy zgłaszać 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
Gmina Pyzdry może liczyć na pomoc schroniska w Gnieźnie. Odpłatność będzie ponoszona 
indywidualnie za przekazanego psa do schroniska.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  


