
Protokół nr 26/2013 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

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

Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 4 listopada 2013 roku 

w godzinach 13
00

 – 15 
00

. 
 

 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 

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

otworzył p. Hanna Skrzydlewska stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu 

uczestniczy 7, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować.  

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013 – 2015. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie 

dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli 

wykonania zleconego zadania. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  

i kwartalnego wynagrodzenia.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/166/2013 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu 

płatności i wysokości stawek opłaty targowej.  

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości 

położonej w obrębie Dolne Grądy.  

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/2012 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w drodze 

bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 



125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – 

Kulturalno – Turystyczne „Nasza Szkoła”.  

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/08 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 31.01.2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 

położonej w Pietrzykowie.  

17. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013 – 2015 („za” – 7).  

Zmiany dotyczą:  

1) zrezygnowano z budowy schroniska dla zwierząt w Skałowie w związku z tym 

wykreśla się to zadanie z wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

2) zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania „System unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu 

Zagospodarowania odpadów w Lulkowie” w związku z rozstrzygnięciem przez gminę 

Gniezno przetargu na wykonawcę w/w zadania.  

 

Ad. 2.  

Gmina otrzymała dotację celową na organizację Biegu Kazimierzowskiego kwocie 11.823,97 

zł. W związku z powyższym dochody budżetu zwiększają się do kwoty 21.6540.658,11 zł,  

a wydatki do kwoty 20.503.019,63 zł.  

W wyniku analizy budżetu proponuje się dokonać przeniesień między działami, rozdziałami  

i paragrafami wydatków:  

39.600 zł – na budowę drogi przy ul. Sportowej ( rozdz. 60016 § 6050),  

8.680 zł – na zakup programów komputerowych ( rozdz. 75023 § 6060),  

78.048 zł – zmniejszenie środków na wysypisko śmieci w Lulkowie, (rozdz. 90002 § 6650)  

15.768 zł – na montaż 3 lam oświetlenia ulicznego przy ul. J. Tuwima (rozdz. 90015 § 6050),  

14.000 zł – dotacja dla Muzeum ( rozdz. 92118 § 2480),  

9.365,40 zł – przeniesienia między paragrafami wydatków związanych z organizacją Biegu 

Kazimierzowskiego (rozdz. 92605).  

Kazimierz Szablewski, radny zaproponował, aby uhonorować druhów z OSP Lisewo, 

którzy po raz czwarty zajęli I miejsce na strażackich zawodach powiatowych przeznaczając 

1.800 zł na zakup dresów.  

Członkowie Komisji wypowiedzieli się za przeznaczeniem 1.800 zł na zakup dresów dla 

druhów OSP Lisewo. 

Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że jeżeli będzie możliwe, to ze środków rezerwy 

budżetowej. Dodała, że należałoby także uhonorować drużynę dziewcząt z Pyzdr, która też 

zajęła I miejsce na zawodach powiatowych.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”- 7 ). 

 

Ad. 3.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania  

o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli 

wykonania zleconego zadania („za” – 7).  

Dotacje według w/w uchwały otrzymują ochotnicze straże pożarne.  

 

 

 



Ad. 4.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu 

obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków do 31.12.2014 r. („za” – 7).  

Opłata za wodę wynosi 3,08 zł, za ścieki 3,62 zł brutto.  

 

Ad. 5.  

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2013 r. 

ogłosił średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy w kwocie 69,28 zł za 1 dt .  

Art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym upoważnia Radę Miejską do obniżenia cen skupu żyta 

przyjmowanych jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.  

Na rok 2014 zaproponowana została kwota 45,03 zł po zastosowaniu 35% obniżki ceny 

podanej przez GUS.  

 

W trakcie dyskusji radni stwierdzili, że:  

- obecna cena żyta jest dużo niższa od ustalonej przez GUS,  

- proponowana cena żyta – 45,03 zł /dt pomimo zastosowania obniżki i tak jest wyższa od 

obowiązującej na terenie gminy Pyzdry w 2013 r.,  

- wysoka obniżka ceny żyta ma wpływ na wysokość subwencji dla gminy,  

- chcąc realizować inwestycje należy podatki ustalić na wyważonym poziomie.  

 

Komisje proponują obniżyć cenę q żyta z kwoty 69,28 do kwoty 45,03 zł, na podstawie której 

naliczany będzie podatek rolny na 2014 r. („za”–6, „wstrzymał się”-1)  

 

Ad. 6.  

Komisje zaproponowały następujące stawki podatku od nieruchomości na 2014 r. :  

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,77 zł od 1 m² powierzchni  

(za–7) 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –  

4,56  zł od 1 ha powierzchni (za – 7),  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,32 zł od 1 m² powierzchni (za–

7) 

    2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (za – 6, przeciw -1) 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

16,48 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (za – 5, przeciw – 1, wstrzymał się – 1), 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (za –

6, wstrzymał się–1); 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 

zł od 1 m² powierzchni użytkowej (za – 7), 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,13 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej (za – 7),  

    3) od budowli – 2,00 % ich wartości (za – 7).  



Ad. 7.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia przyjmując wynagrodzenie w wysokości 6,5 % od 

zebranej kwoty („za” – 7).  

 

Ad. 8.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych pozostawiając stawki na poziomie roku  2013 („za”– 7).  

 

Ad. 9.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 4).  

Ustala się dla terenu gminy i miasta Pyzdry limit w liczbie 60 punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i 30 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

 

Ad. 10 – 11. 

Komisję pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za” - 7).  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii („za” – 7).  

 

Ad. 12.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 

XX/166/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej („za” – 

7). 

 

Obowiązek składania deklaracji śmieciowej w gminie Pyzdry był do 15 kwietnia 2013 r.  

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian np. liczby osób deklarację składa się 

ponownie. Natomiast nie ma potrzeby składania przez wszystkich mieszkańców co roku 

deklaracji. Dlatego z uchwały zostaje wykreślony zapis mówiący o składaniu deklaracji w 

latach następnych do 15 stycznia.  

Poddano pod rozwagę, aby przy rozpisywaniu przetargu na odbiór odpadów na następny rok  

z terenu wiejskiego odbierać raz w tygodniu.  

Ściągalność należności za odbiór śmieci na dzień 21 października 2013 r. wynosi 92%.  

Wysłano ok. 230 upomnień.  

 

Ad. 13.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz 

terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej („za” - 7).  

Wysokość opłaty targowej pozostaje bez zmian tj. 10 i 15 zł. Natomiast zmianie ulega 

wynagrodzenie inkasenta z 8% do 8.5 %.  

 

Ad. 14.  

Nieruchomość nr 195/2 położona w m. Baraniec zabudowana budynkiem mieszkalnym  

i gospodarczym została oddana przez dotychczasowego użytkownika.  

W związku z powyższym należałoby ją wykazać do sprzedaży.  



Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości nr 195/2 położonej w obrębie Dolne Grądy („za” - 7).  

 

Ad. 15. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XII/103/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wynajęcia w 

drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie na działce nr 

125/5 na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno – 

Kulturalno – Turystyczne „Nasza Szkoła” („za” - 7) 

 

Uchwała ma na celu uporządkowanie i powiększenie o zwolniony lokal mieszkalny, 

zajmowanej powierzchni przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno - Turystyczne 

,,Nasza Szkoła”. Dotychczas użytkowaną powierzchnię 430,38 m² zwiększono do 1203,10 

m². Zajmowana powierzchnia będzie użytkowana w całości na cele statutowe stowarzyszenia. 

 

Ad. 16.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/08 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 31.01.2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 

położonej w Pietrzykowie („za” – 7).  

 

Uchwała ma na celu uporządkowanie powierzchni zajmowanej przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy ,,Jutrzenka” w Pietrzykowie. Dotychczas zajmowaną powierzchnię 211,87 m² 

zwiększono do 405,53 m². 

 

Ad. 17.  

Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej przystąpiła do 

omówienia wyjazdowego posiedzenia komisji, podczas którego szczególną uwagę zwrócono 

na stan nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Pyzdry.  

Drogi o najgorszej nawierzchni są w m.: Kruszyny, Łupice, Pietrzyków – Kolonia.  

Marek Kruszczak, radny stwierdził, że jest potrzeba dokończenia drogi w m. Walga.  

Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej stwierdziła, że 

droga w m. Walga może należałoby dokończyć, ale nie jest w najgorszym stanie. Jest to droga 

nisko położona. Pilnego naprawienia wymaga jeden z przepustów.  

Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że realizacja inwestycji w zakresie budowy dróg jest 

zależna od środków, jakimi gmina będzie dysponowała.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w pierwszej kolejności będą realizowane te 

inwestycje, na które gmina otrzyma dofinansowanie tj. rozbudowa oczyszczalni ścieków, 

budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zwierzyniec.  

W projekcie budżetu po stronie dochodów można zapisać kwoty przyznanego 

dofinansowania,  

a po stronie wydatków kwoty realizacji inwestycji wynikające z kosztorysu.  

Przy założeniu realizacji w/w inwestycji oraz zadań drobniejszych związanych z nakładami  

w oparciu o fundusz sołecki gmina nie zaciągałaby w kolejnym roku kredytu.  

Jeżeli w budżecie uwzględniona byłaby budowa drogi, to wykonywana byłaby w oparciu  

o kredyt.  

Dodała, że rozważana jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach przy ul. 

Bolesława Pobożnego. Ale na te zadania gmina musiałaby zaciągnąć kredyt.  

Na budowę drogi jest szansa otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Za budową drogi w m. Kruszyny opowiedzieli się radni: p. Skrzydlewska, p. Sulkowski,  

p. Nowicka, p. Ratajczyk, p. Kłossowska.  



Za drogą w m. Walga -  p. Kruszczak, p. Paszak.  

Za drogą w m. Pietrzyków – Kolonia – p. Grzegorz Ławniczak,  

Za drogą w Lisewie – p. Szablewski.  

Za drogą w m. Pyzdry przy ul. Wymysłowskiej – p. Pyrzyk.  

Mieczysław Podlewski, radny zwrócił uwagę, że jest wykonana dokumentacja na drogę 

Zamość – Dolne Grądy.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że przy ul. Wymysłowskiej najpierw 

należałoby położyć sieć wodociągową, a dopiero utwardzić nawierzchnię drogi.  

Faktycznie na drogę Zamość - Dolne Grądy jest dokumentacja wykonana w poprzedniej 

kadencji, ale są drogi bardziej uczęszczane, których utwardzenie nawierzchni jest bardziej 

potrzebne.  

Droga Kruszyny łączy dwie drogi tj. powiatową z wojewódzką, uczęszcza nią autobus 

szkolny. Droga ta jest nisko położona, dlatego nie byłoby potrzeby wykonywania koryta 

drogi, ale musiałaby być jeszcze wywyższona.  

 

Ponadto poinformował, że mieszkańcy wystąpili o uruchomienie w szkole we 

Wrąbczynkowskich Holendrach oddziału przedszkolnego.  

 

Grzegorz Ławniczak, radny poruszył temat trudności z przejazdem drogą przy ul. 

Niepodległości, szczególnie od świateł do ul. 3 Maja.  

 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odczytała pisma, jakie wpłynęły do biura Rady  

w okresie międzysesyjnym:  

  pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pyzdrach o zabezpieczenie środków  

w budżecie na rok 2014 na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 

szkół i przedszkola,   

  pismo zarządu OSP w Pietrzykowie o pomoc finansową w kwocie 15.000 zł na 

dobudowę garażu,   

 pismo wojewody w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez przewodnicząca 

rady i burmistrza – nie stwierdzono nieprawidłowości,  

 pismo OSP Pyzdry o zabezpieczenie środków na prawo jazdy kat. C oraz świadectwo 

kwalifikacyjne na pojazdy uprzywilejowane dla 5 kierowców,   

 pismo OSP Pyzdry o zabezpieczenie środków na zakup ciężkiego pojazdu bojowego,  

 pismo z urzędu skarbowego we Wrześni w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych – 

drobne uwagi przekazano w celach informacyjnych, 

Na powyższym protokół zakończono.  

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 


