
Protokół nr 10/15 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
z dnia 15 grudnia 2015 roku 

 
 
 Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa  
i Porządku Publicznego otworzył o godzinie 9 00 przewodniczący Andrzej Łyskawa 
stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum, 
przy którym Komisje mogą obradować.  
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Tematyka posiedzenia :  
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2015.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry 

na rok 2016.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 

2015 rok.  
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy  

 i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.   
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r.  
      Gminie Miłosław.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  
7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.  
8. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że została opracowana wieloletnia prognoza 
finansowa gminy Pyzdry na lata 2016 – 2025, ponieważ do roku 2025 gmina ma 
zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.  
Jeżeli natomiast jakaś gmina nie ma zaciągniętego kredytu, to prognozę uchwala na rok 
budżetowy i jeszcze na kolejne trzy lata.  
Rok 2016 jest zgodny z projektem budżetu na 2016 r.  
W przypadku zmian budżetu w ciągu roku np. zaciągania przychodów, rozchodów, zmiany 
wyniku finansowego zmienia się prognozę. 
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że WPI jest kiepska, bo nie zawiera przychodów  
z tytułu sprzedaży majątku gminnego. 
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że przy tworzeniu prognozy finansowej nie było 
potrzeby planowania sprzedaży majątku.  
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że w prognozie finansowej tylko rok 2016 jest 
szczegółowo zaplanowany, bo musi być spójna z budżetem. Lata następne to tylko prognoza, 
bo trudno stwierdzić, co uda się zrealizować, tym bardziej, że większe inwestycje będą oparte 
o środki zewnętrzne.  
 Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje gminy do zatwierdzenia WPI, ale sama 
Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii stwierdziła, że trudno przewidzieć, jakie 
jeszcze w praktyce wystąpią bądź mogą wystąpić inne zdarzenia i okoliczności mające wpływ 
na długoterminowe zobowiązania gminy.  
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Najważniejszym dokumentem określającym kierunki działania jest strategia rozwoju gminy, 
w której założona została kolejność zadań inwestycyjnych na kolejne 5 lat.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że od roku 2017 zakłada się wzrost dochodów  
i wydatków o 1 %. Zabezpieczone są środki na spłatę kredytów, wydatki majątkowe, na 
zadania inwestycyjne bez określenia inwestycji, ponieważ nie wiadomo, kiedy będą 
rozdysponowywane środki unijne.  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prognozie jest pozytywna.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025 („za” - 4).  
 
Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że w 2016 r. planuje się uzyskać dochody  
w kwocie 22.498.197,- zł, a po stronie wydatków 22.088.468,52 zł.  
Na wydatki majątkowe planuje się 1.654.999,52 zł.  
W planowanych inwestycjach proponuje się zmienić budowę chodnika w m. Lisewo – 5.000 
zł na modernizację drogi gminnej w m. Lisewo – 11.019 zł. Różnica tj. 6.019 zł stanowić 
będzie wkład sołectwa z funduszu sołeckiego w budowę drogi.  
Nadwyżkę budżetu w kwocie 409.728,48 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.  
W związku z tym, że do końca roku nie zostanie wykonana dokumentacja na budowę  
kanalizacji sanitarnej Rataje – Pietrzyków, to trzeba do projektu budżetu wprowadzić wydatki 
na to zadanie.  
W związku z tym Burmistrz proponuje wprowadzić do projektu budżetu wolne środki  
w kwocie 65. 234,15 zł, z których 62.000 zł będzie to dotacja do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej na sfinansowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i 3.234,15 zł w związku z 
udzieleniem pomocy finansowej dla gminy Miłosław na budowę chodnika, a faktycznie z 
przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jaki odcinek chodnika w Rudzie Komorskiej uda się 
wykonać za zaplanowana kwotę?  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że będzie wykonany chodnik wraz  
z odwodnieniem od Figury do świetlicy. Sołectwo już w bieżącym roku zakupiło kostkę za 
10.000 zł. Dodał, że koszt budowy chodnika jest wyższy niż wymiana chodnika.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy na całym budynku szkolnym w Górnych Grądach 
będzie wymieniany dach?  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że głównie na starym budynku, bo tam 
zacieka.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał o pomoc finansową dla gminy Miłosław na budowę 
chodnika.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jest to rekompensata dla gminy Miłosław, 
która dla mieszkańców Skotnik ustaliła minimalną opłatę za odpady komunalne, bo są oni 
narażeni na uciążliwości wynikające z bliskiego położenia stacji przeładunkowej odpadów, 
jaka znajduje się w Bardzie.  
Pieniądze zostaną przekazane na budowę chodnika, bo gminy nie mogą wspierać się 
finansowo w zakresie gospodarki odpadami. Innej możliwości prawnej przekazania pieniędzy 
nie ma.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że w budżecie gminy są zaplanowane pieniądze dla 
parafii Pyzdry. Jest temu przeciwny.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w budżecie pieniądze na ten cel są 
zaplanowane, ale ostateczną decyzję podejmą radni zatwierdzając w późniejszym czasie 
stosowny projekt uchwały w tej sprawie.  
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Krzysztof Paszak radny stwierdził, że w projekcie budżetu jest zaplanowana przebudowa 
drogi w Pyzdrach przy ul. Zwierzyniec, a w strategii rozwoju gminy jest ul. Zwierzyniec  
i Miłosławska.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że w/w zadanie zostało podzielone, bo drogę 
przy ul. Zwierzyniec trzeba dokończyć trylinką, a na drogę przy ul. Miłosławskiej będzie 
składany wniosek o dotację unijną na położenie dywanika asfaltowego i wykonanie 
chodników. Najprawdopodobniej wniosek będzie składany w kwietniu.  
Krzysztof Paszak radny poruszył temat zakupu samochodu strażackiego dla OSP  
w Pyzdrach, gdzie nie ma kierowcy.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że kierowcy w OSP Pyzdry nie ma na etacie  
i nie będzie. Jest kilku kierowców do obsługi wozu strażackiego, którzy pracują zawodowo. 
Pewien problem w Pyzdrach występuje, ale tylko do godziny 15.  
W bieżącym roku zdarzyło się, że OSP Pyzdry nie wyjechało na wezwanie. Ale na terenie 
gminy są jeszcze dwie jednostki w systemie ratownictwa, które na miejsce zdarzenia dotarły.  
Gmina ubiega się o samochód strażacki, ponieważ jest możliwość pozyskania drogiego 
sprzętu przy stosunkowo niewielkim finansowym wkładzie własnym.  
Antonina Balicka, skarbnik dodała, że do budżetu na 2016 rok przyjęto wzrost 
wynagrodzeń pracowników samorządowych i pracowników administracyjnych oraz 
pracowników obsługi szkół o 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Pozostałe wydatki bieżące 
zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2015 roku. Nie 
przewiduje się żadnych zwyżek cen np. za energię, usługi telekomunikacyjne.  
Jeżeli w ciągu roku w niektórych pozycjach budżetu plan będzie przekroczony, w innych 
niewykorzystany, to będą korekty budżetu, bo dzisiaj trudno przewidzieć wszystko z dużą 
dokładnością.  
Opinia RIO jest pozytywna z uchybieniami, które dotyczą min. zmiany paragrafu, nazwy 
zadania. Poprawki wynikające z opinii RIO stanowią załącznik do protokołu.  
Poprawki do projektu budżetu wnosi także Burmistrz.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, że w ramach funduszu sołeckiego mogą być wydatki na 
OSP? Czy nie powinno być, że na świetlice wiejskie? 
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że do tego Regionalna Izba Obrachunkowa nie 
miała uwag.  
Przemysław Dębski, burmistrz  powiedział, że założenia przyszłorocznego budżetu są takie, 
aby na inwestycje było 10%, czyli ok. 2 mln zł. Z projektu budżetu wynika, że na zadania 
inwestycyjne zaplanowano 1.654.999 zł. Ale niektóre zadania są ujęte w wydatkach 
bieżących. Ponadto może tak, jaka w bieżącym roku uda się pod koniec roku 
wygospodarować jakieś środki na dodatkowe zadania.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, jak będzie rozwiązany dojazd do drogi, która jest 
planowana do wykonania w Pietrzykowie – Kolonii.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że do tej drogi będzie wykupiony wjazd 
pierwszy i ostatni, czyli będzie się łączyła z drogą Pietrzyków – Ksawerów w dwóch 
miejscach. Włączenie tej drogi do drogi wojewódzkiej jest niemożliwe. Gdyby bardzo chciał, 
to koszt byłby bardzo wysoki z uwagi na ukształtowanie terenu i występujące źródła.   
Andrzej Łyskawa, radny myślał, że w budżecie znajdą się środki finansowe na remont 
pałacu w Ratajach.  
Przemysław Dębski, burmistrz  odpowiedział, że w wydatkach bieżących są przewidziane 
pieniądze na drobne prace obiektów komunalnych.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał, czy nie za mała została zaplanowana rezerwa 
inwestycyjna? 
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Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że kwota 25.000 zł na razie wystarczy. 
Większość zadań jest już zaplanowana. Gdy zwiększą się dochody i wydatki, to wtedy będzie 
można ją zwiększyć.  
Większe obawy są o rezerwę ogólną, która wynosi 85.600 zł   
Dodała, że do budżetu zostaną dołączone trzy nowe załączniki dotyczące: 
1)  przychodów – 65.234,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji na 
kanalizację sanitarną Rataje – Pietrzyków i 3.234,15 zł na pomoc dla gminy Miłosław na 
budowę chodnika.  
2) plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego 50.400 zł, 
3) plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego – 17.300 zł.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta 
Pyzdry na rok 2016 przyjmując poprawki wniesione przez Burmistrza i wynikające z opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej („za” – 3, wstrzymał się „ - 1).  
 
Ad. 3.  
Antonina Balicka, skarbnik  przedstawiła propozycje zmian w budżecie Gminy i Miasta 
Pyzdry na 2015 rok. Zmiany dotyczą przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami 
wydatków na kwotę 85.522,24 zł: 
1) zwiększenie środków: 
9.811,94 – zadania melioracyjne w ramach funduszu sołeckiego,  
200,- – demontaż pomostu w Dłusku,  
19.527,90 – działalność OSP ( diety, zakupy, usługi), 
15.000,- – wynagrodzenia w szkołach podstawowych,  
30.602,40 – wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Górnych Grądach,  
1.680,- – oświata – pozostała działalność,  
8.000,- – budowa przystanku z rudy żelaza w m. Kruszyny,  
700,- – pozostała działalność kulturalna 
2) zmniejszenie środków:  
39.419,84 – budowa sieci wodociągowej Zapowiednia – Białobrzeg,  
500,00 – działalność OSP  
15.000,00 – świetlice szkolne,  
22.602,40 - szkoły podstawowe – szkoła Górne Grądy, 
8.000,00 – inne formy wychowania przedszkolnego – Górne Grądy  
 
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że z Urzędu Marszałkowskiego można pozyskać 
środki finansowe na termomodernizację budynków użyteczności publicznej wykazując efekt 
ekologiczny.  
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że zainteresuje się tym tematem. Ale  
w przypadku budynku szkolnego w Górnych Grądach będzie trudno wykazać efekt 
ekologiczny, ponieważ jest ogrzewanie gazowe. Szkoła już wcześniej otrzymała dotację.  
Antonina Balicka, skarbnik ponadto poinformowała, że jest propozycja realizacji wcześniej 
podjętej uchwały Rady w sprawie wykupu gruntu pod drogę w m. Kruszyny. W związku  
z tym w budżecie zostaną zaplanowane środki na wykup w kwocie 10.500 zł (rozdz. 70005 § 
6060). Środki zostaną pozyskane z wynagrodzenia (rozdz. 75011 § 11).  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2015 rok wraz z dodatkową zmianą przedstawioną na posiedzeniu 
Komisji („za” – 4).  
 
Ad. 4.  
Celem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest optymalne 
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
Gminy i Miasta Pyzdry. 
Dnia 9 grudnia 2015 w sprawie programu odbyły się konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi.  
Na realizację zadań Gmina i Miasto Pyzdry planuje przeznaczyć w 2016r. kwotę 65.000 zł 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. („za”– 4)  
 
Ad. 5.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w 2016 r. Gminie Miłosław w kwocie 3 234,15 zł z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-
rowerowego w miejscowości Skotniki („za” – 4).  
 
Ad. 6.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2016 rok („za” – 4).  
 
Ad. 7.  
Komisji opracowała plan pracy na 2016 rok: 

 
1. Opiniowanie projektów uchwał, wniosków, pism, próśb itp. przedłożonych Komisji.  
2. Być pomocny przy wszelkich inicjatywach gospodarczych służący jego rozwojowi  

i powstawanie miejsc pracy w naszej gminie.  
3. Zorganizowanie szkolenia dla radnych i sołtysów na temat prawa samorządowego 

przez prawnika WOKiSS 
4. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-

Kanalizacyjnych w zakresie wszystkich prac i usług na rzecz społeczności gminnej.  
5. Współpraca z Kierownikiem Posterunku Policji w sprawie stanu bezpieczeństwa  

w naszej gminie z przeanalizowaniem wniosków i wszelkich uwag w powyższych 
sprawach, oraz wskazanie miejsc i spraw, które nie służą prawu i porządku 
publicznemu.  

6. Wszelkie inne sprawy tematycznie związane z Komisją, które mogą się pojawić  
w ciągu roku i będą wymagały naszej oceny, opinii i inicjatywy celem ich 
rozwiązania. 

 
Ad. 8.  
Krzysztof Paszak, radny przypomniał o naprawie obrzeży drogi powiatowej Pyzdry – 
Tarnowa na wysokości ul. Wrocławskiej. 
Poruszył także temat dbałości przez mieszkańców o drogi utwardzone. 
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że:  
-  jednostka OSP Wrąbczynek ma już nowy samochód strażacki, 
- odbędzie się spotkanie z właścicielami gruntu przylegającego do drogi wojewódzkiej na 
odcinku Rataje – Pietrzyków w celu pozyskania zgody na wejście na grunt z ułożeniem sieci 
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kanalizacyjnej. Zarządca drogi wojewódzkiej wyraził zgodę na wejście z inwestycją w pas 
drogowy tylko w zwartej zabudowie.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


