
Protokół nr 30/2013 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

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

Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 9 grudnia 2013 roku 

w godzinach 13
00

 – 15 
15

. 
 

 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 – 2025. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta 

Pyzdry na rok 2013.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014 – 2025.  

4. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta 

Pyzdry na 2014 r.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/91 Rady 

Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ulg w podatkach 

należnych na rzecz gminy i miasta.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy  

i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

nr 646/4 położonej w m. Dolne Grądy.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości 

nr 397 położonej w Pyzdrach.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej.  

10. Opracowanie planu pracy Komisji.  

11. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

i Miasta na lata 2013 – 2025 wprowadza się zmianę polegająca na zwiększeniu kwoty 

rozchodów, bo wypracowane zostały wolne środki w kwocie 240.948 zł, które zostaną 

przeznaczone na spłatę kredytu. O powyższą kwotę na lata 2013 – 2025 r zmniejszy się dług 

gminy.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013 – 2025 („za” – 7). 

 

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie to:  

1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 236.625,24 zł:  

-  wydatki na drogi gminne o kwotę 79.803,78 zł  

- dotacje dla OSP - 6.533,18 zł,  

- dotacja na wysypisko śmieci w Lulkowie - 64.153,90 zł,  
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- wydatki inwestycyjne związane z budową placów zabaw – 12.070,89 zł,  

- wydatki związane z remontem świetlicy w Ciemierowie – 74.063,49 zł,  

2) przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:  

- w ramach środków funduszu sołeckiego zmniejszyć o 2.500,00 zł środki przeznaczone na 

meliorację, a zwiększyć na zakupy na świetlicę wiejską.  

Po sporządzeniu projektu uchwały wpłynęło pismo informujące o zwiększeniu subwencji 

oświatowej o kwotę 34.536 zł, z której do szkół podstawowych przekazane będzie 26.536 

zł, a do gimnazjum 8.000 zł.  

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego złożył pismo, aby zwiększyć w gimnazjum  

plan dochodów o 15.000 zł i przekazać je na wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum. 

Dotyczy to rachunku dochodów własnych, na który szkoła zbiera pieniądze z tytułu 

wydawanych obiadów, na zakup żywności, wynajmu sali sportowej. 

Kwotę wynikającą ze zmniejszenia planu wydatków przeznacza się na spłatę otrzymanych 

pożyczek i kredytów.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  

i Miasta Pyzdry na rok 2013 rok („za” – 7).  

 

Ad. 3 - 4 .  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dane zapisane w wieloletniej prognozie 

finansowej na 2014 r. wynikają z projektu budżetu. Natomiast na lata następne zaplanowano 

zwiększenie dochodów i wydatków o 1 procent.  

W zakresie inwestycji na rok 2014 zaplanowano dotacje na budowę wysypiska śmieci  

w Lulkowie. Natomiast wypracowane wolne środki zostały zapisane w wydatkach 

majątkowych bez wskazania konkretnych zadań, ponieważ nie wiadomo, na jakie zadania 

gmina może liczyć na wsparcie zewnętrzne.  

Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że rok 2014 będzie pierwszym, w którym 

przestają obowiązywać sztywne wskaźniki wynikajże z ustawy o finansach publicznych,  

a dotyczące 60 % zadłużenia gmin i 15 % możliwości spłacania kredytów.  

Obecnie jest tak, że każda gmina ma wyliczana indywidualną ważoną na podstawie trzech 

poprzednich lat.  

Na skutek działań podejmowanych w ostatnich latach mających na celu ograniczanie 

wydatków bieżących opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wieloletniej prognozy 

finansowej na 2014 r jest pozytywna bez zastrzeżeń. 

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0957/1/7/KO/2013 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii  

o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry oraz uchwałę Nr SO-

0952/1/7/KO/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 

rok Uchwały stanowią załącznik do protokołu.  

 

Dochody budżetu są zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy bieżącego roku.  

Subwencje zostały wprowadzone na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, dotacje na 

podstawie umów zawartych z Wojewodą.  

Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, czy w dochodach gminy są środki podatek z tytułu 

wydobycia gazu?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że 500 000 zł jest zapisany w dochodach z tytułu 

podatku od nieruchomości i 230.000 zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej.  

Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, czy prom w Dłusku będzie nadal utrzymywany?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że prom nie będzie uruchamiany, ale środki 

zostały zaplanowane.  
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Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, na co są zaplanowane środki w wysokości 56.900 zł, 

które są zapisane w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup materiałów  

i wyposażenia?   

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że gmina posiada budynek komunalny – szkolny 

w Pietrzykowie i w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej. Gmina ponosi wydatki związane przede 

wszystkim z zakupem opału. Najemcy są obciążani kosztami związanymi z wynajmem 

pomieszczeń.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, jakie gminy przekazują dotacje za pobyt dziecka  

w przedszkolu?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że z gminy Lądek i Kołaczkowo.  

Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, czy w budżecie na 2014 r. są zaplanowane środki dla 

nowego przedszkola, które ma powstać?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w kwocie 1.328.864 zł zapisane w rozdziale 

80104 przedszkola są zaplanowane przede wszystkim pieniądze dla przedszkola  

w Pietrzykowie, w Pyzdrach, dotacje dla gmin, w których są dzieci w przedszkolach z terenu 

gminy Pyzdry, a także środki dla nowego przedszkola.  

Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że został już podpisany akt notarialny 

dotyczący sprzedaży przez gminę gruntu pod nowe przedszkole w Pyzdrach przy ul. 

Szybskiej. W akcie zostały zabezpieczone interesy gminy – zostały zapisane zobowiązania 

nabywcy: budynek parterowy, minimum 5 oddziałów, gotowe nie później niż od 1 września 

2015 r. i musi działać jako przedszkole publiczne.  

Inwestor chciałby uruchomić przedszkole już od września 2014 r.  

W trakcie są prowadzone negocjacje dotyczące ustalenia wysokości dotacji na dziecko. 

Obecnie w przedszkolu w Pyzdrach koszt na 1 dziecko wynosi ok. 5.500 zł miesięcznie.  

Jeżeli od września 2014 r. miałoby działać nowe przedszkole, to musiałaby być podjęta 

uchwała o likwidacji obecnego. Ale najpierw musiałoby być zobowiązanie inwestora, że nowe 

przedszkole na pewno od września 2014 zacznie działać.  

Prowadzone są także rozmowy na temat pracowników.  

Rozważana jest kwestia przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej w Pyzdrach.  

Ilona Nowicka, radna zapytała, na co są zaplanowane środki zapisane w rozdziale 80106 

inne formy wychowania przedszkolnego?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że są to środki na działający oddział 

przedszkolny w Górnych Grądach i Lisewie. Na oddział przedszkolny we Wrąbczynkowskich 

Holendrach będą ujęte od 1 września.  

Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że powinna być wykonana droga w m. Walga, ponieważ 

sołtys wsi Walga cztery lata temu otrzymał zapewnienie od Burmistrza, że będzie wykonana.  

Hanna Skrzydlewska, radna przypomniała, że radni dokonali wizji lokalnej dróg gminnych.  

Teraz radni znają stany ich nawierzchni.  

Stwierdziła, że w 2014 r. trzeba wykonać przepust na drodze w m. Walga.  

Marek Kruszczak, radny zwrócił się do radnych, aby się wypowiedzieli, która droga – 

Kruszyny czy Walga – jest bardziej wskazana do wykonania w 2014 r?  

Ilona Nowicka, radna stwierdziła, że najpierw powinna być wykonywana droga w m. 

Kruszyny.  

Kazimierz Szablewski, radny stwierdził, że w czasie objazdu dróg nie zauważył dużej 

różnicy w stanie nawierzchni obu dróg. Ale w minionych latach czasem drogą w m. Kruszyny 

nie można było przejechać. Ostatecznie wypowiedział się za drogą w m. Kruszyny. Ta 

miejscowość powinna mieć chociaż jedną drogę utwardzoną.  

Lechosław Sulkowski, radny wypowiedział się za drogą w Kruszynach.  

Drogę na Walgę zna i zawsze można było nią przejechać.  

Krzysztof Paszak, radny stwierdził, że skoro w 2014 r. ma być wykonany przepust na drodze 

w m. Walga, a droga wykonywana w 2015, zatem jest za budowa drogi w Kruszynach.  
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Elżbieta Ratajczyk, radna wypowiedziała się zdecydowanie za drogą w Kruszynach.  

W miejscowości tej są rolnicy, do których np. samochód po odbiór mleka miał trudności  

z dojazdem. Mieszkańcy do tej pory nie mają ani jednej drogi utwardzonej, czekali długo  

i teraz powinni doczekać się chociaż jednej drogi utwardzonej.  

Henryk Pyrzyk i Mieczysław Podlewski wypowiedzieli się za dokończeniem budowy drogi 

w m. Walga.  

Mieczysław Podlewski, radny zdziwił się, że p. Kazimierz Szablewski rezygnuje z budowy 

dróg w Lisewie opowiadając się za drogą w Kruszynach. 

Kazimierz Szablewski, radny stwierdził, że nie jest powiedziane, że na pewno nie będzie 

wykonywana. Może pojawi się możliwości, o której jeszcze dzisiaj nie wiadomo i drogę też  

w Lisewie uda się wykonać. Najpierw należy zaplanować długi odcinek drogi, bo trudniej go 

sfinansować, a krótki odcinek drogi zawsze łatwiej wykonać.  

Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że należy wykonywać drogi, które były w planie.  

Była droga w Pietrzykowie – Kolonii, Waldze.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady wypowiedziała się za budową drogi  

w Kruszynach.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że droga w Kruszynach połączy drogę 

wojewódzką z drogą powiatową. Drogą tą jeździ autobus szkolny.  

Natomiast mieszkańcy Walgi mają drogę równoległą Pyzdry – Zagórów. Ponadto na Waldze 

już pewien odcinek drogi został utwardzony.  

Nie ma nic wspólnego budowa drogi z przeciekającym wałem. Wały są i będą naprawiane 

sukcesywnie.  

 

O godzinie 14 
15 

z sali posiedzeń wyszedł radny Krzysztof Paszak.  

 

Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że droga przy ul. Wrocławskiej do posesji  

p. Czerwińskiej powinna być co jakiś czas naprawiana, by była przejezdna. 

Poruszyła jeszcze temat dotyczący drogi w Kruszynach a mianowicie sprawę melioracji. Czy 

mieszkańcy ją wykonają sami. 

Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że mieszkańcy zobowiązali się do 

wykonania melioracji. Ciek Bednarz będzie oczyszczony.  

Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że w 2014 r. zaplanowana jest rozbudowa  

i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyzdrach i budowa kanalizacji burzowej w Pyzdrach 

przy ul. Zwierzyniec.  

Rozbudowa oczyszczalni pozwoli w przyszłości podłączyć wioski Rataje, Pietrzyków, 

Pietrzyków – Kolonia i Ksawerów.  

Na powyższe zadania gmina otrzyma dofinansowanie.  

Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy są zaplanowane w budżecie środki na wymianę dachu na 

budynku szkolnym w Lisewie i na wieżę na budynku szkolnym w Pyzdrach?  

Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że na w/w zadania jest zaplanowana kwota 

27.000 zł. Kosztorys na remont dachu w Lisewie wynosi 20.000 zł. Udział rady rodziców - 

7.000 zł.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014 – 2025 („za” – 6, nieobecny - 1).  

 

Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 r. jednocześnie wnioskując o:  

a) wykonanie w 2014 r. przepustu na drodze w m. Walga,  

b) naprawę nawierzchni drogi do posesji p. Czerwińskiej przy ul. Wrocławskiej ,  

c) budowa wodociągu przy ul. Wymysłowskiej („za” – 4).  
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Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 r. jednocześnie wnioskując o:  

a) wykonanie w 2014 r. przepustu na drodze w m. Walga,  

b) naprawę nawierzchni drogi do posesji p. Czerwińskiej przy ul. Wrocławskiej  

      („za” – 2, nieobecny -1).  

 

Ad. 5.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/91 

Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ulg w podatkach 

należnych na rzecz gminy i miasta („za” – 6, nieobecny -1).  

 

Ad. 6.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 

Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok („za”– 6, nieobecny- 1). 

Projekt programu był skonsultowany z organizacjami pozarządowymi dnia 25 listopada br.  

W ramach programu ogłaszane są konkursy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.  

Na realizację zadań publicznych Gmina i Miasto Pyzdry planuje przeznaczyć w 2014 r. kwotę 

60.000 zł.  

 

Ad. 7.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej nr 646/4 położonej w m. Dolne Grądy („za” –

6, nieobecny -1). 

Najemcy przysługuje pierwszeństwo nabyciu.  

 

8.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 10 

lat części nieruchomości nr 397 położonej w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej („za” – 6, 

nieobecny - 1).  

Wydzierżawione zostanie 450 m
2 

gruntu, na którym powstanie automatyczna myjnia 

samochodowa.  

 

Ad. 9.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej („za” – 6, nieobecny -1).  

 

Ad. 10.  

Opracowano plan pracy Komisji na 2014 rok:  

 

Plam pracy Komisji Budżetowo – Finansowej :  

1. Opiniowanie projektów uchwał i materiałów przedstawionych pod obrady Rady 

Miejskiej - wg potrzeb. 

2. Analiza realizacji budżetu przez gminę w wybranych działach - co kwartał. 

3. Wydatkowanie środków finansowych na inwestycje realizowane przez gminę – 

wybiórczo co kwartał. 

4. Inne sprawy wynikłe w trakcie roku. 

5. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji – na koniec kadencji.  
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Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji  

1. Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych oraz stanowisk komisji w zakresie jej 

kompetencji. 

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał będących przedmiotem 

działalności komisji. 

3. Zapoznanie się z warunkami nauki dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej 

w roku szkolnym 2014/2015 w związku z przyspieszoną realizacją obowiązku 

szkolnego (dla dzieci sześcioletnich). 
4. Przygotowanie placówek oświatowo i sportowych do organizacji wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. 
5. Organizacja spotkań z dyrektorami placówek oświatowych, pomocy społecznej, 

zdrowia, muzeum, biblioteki. Analiza budżetów szkół i pozostałych instytucji 

będących przedmiotem działalności komisji. 

 

Ad. 11.  

Marek Kruszczak, radny zwrócił się do radnych o udzielenie pomocy mieszkańcom 

Wrąbczynka poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.  

Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że na jarmarku bożonarodzeniowym były 

sprzedawane kalendarze, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczone dla pogorzelców.  

Także Starostwo Powiatowe we Wrześni wesprze poszkodowanych kwotą 10.000 zł.  

Poszkodowana rodzina zamieszka w lokalu przy szkole podstawowej we Wrąbczynkowskich 

Holendrach.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady wypowiedziała się na temat artykułu 

zamieszczonego w Wiadomościach Wrzesińskich pt. „Nad morzem w piecu nie napalisz”.  

Artykuł dotyczy wyjazdu radnych na szkolenie do Dźwirzyna. W mojej wypowiedzi użyto 

słowa, którego nie wypowiedziałam. Artykuł został napisany na podstawie telefonicznego 

wywiadu, którego treści nie autoryzowałam. Celem wywiadu nie było szkalowanie radnych. 

Ale radni mogą czuć się urażeni stwierdzeniem zawartym w artykule.  

 

Szpital Powiatowy we Wrześni wystąpił z pismem o wsparcie finansowe na zakupu nowego 

ambulansu ratunkowego w kwocie 20.000 zł. Odczytano powyższe pismo.  

Radni negatywnie wypowiedzieli się w powyższej sprawie.  

 

Henryk Pyrzyk, radny wniósł uwagę, do miejsca, w którym stacjonuje karetka pogotowia  

w Pyzdrach. A stacjonuje na bazie Gminnej Spółdzielni, a powinna przy przychodni, to tam 

jest jej miejsce.  

Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że miejsce dla karetki było zabezpieczone 

przy przychodni. Jednak firma, która wygrała przetarg wybrała lokalizację na placu Gminnej 

Spółdzielni.  

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


