
Protokół nr 16/16 
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej  

z dnia 10 czerwca 2016 roku 
 

 

 Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 14
 00 

przewodnicząca Komisji p. Ilona 

Nowicka 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. 

 

Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2015.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 rok.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Pyzdr. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

terminu i miejsca składania deklaracji.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 2232/3 położonej w m. Pyzdry.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 2232/5 położonej w m. Pyzdry.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 1682/1 położonej w m. Pyzdry.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 152/1 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 134/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Pyzdry działki nr 89/2 położonej w m. Pietrzyków - Kolonia.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej nr 261/8 położonej w m. Wrąbczynkowskie Holendry.  

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 764, 549, 249, 548, 

546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 położonych w m. Lisewo. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia 

publicznego na zakup energii elektrycznej. 

16. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pyzdrach poinformowała, że zasoby pomocy społecznej w Gminie Pyzdry obejmują w 

szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny 

korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.  
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Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że coraz mniej osób korzysta ze wsparcia finansowego 

pomocy społecznej.  

Natomiast niepokojącym zjawiskiem jest potrzeba wsparcia rodzin, które nie radzą sobie  

w życiu codziennym. Takim rodzinom posiadającym dzieci przydzielany jest asystent 

rodziny. Obecnie z pomocy asystenta rodziny korzysta 8 rodzin.  

Ośrodek Pomocy wychodząc naprzeciw potrzebom przystępuje do realizacji projektu pn. „ 

nie jesteśmy sami, człowiek dla człowieka”. W ramach projektu będzie zatrudniony asystent 

rodziny, który będzie wspierał rodziny w naszej gminie oraz opiekunka dla osób starszych.  

Sulkowski Lechosław, radny zapytał o realizację programu 500 +.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

odpowiedziała, że z wypłatą pieniędzy na złożone wnioski nie ma problemu. Cały czas są 

składane nowe wnioski. 

 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2015 („za” - 7).  

 

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w 2015 roku dochody zostały wykonane  

w kwocie 23.606.967,90, a wydatki w kwocie 22.279.124,49 zł. Wypracowana została 

nadwyżka budżetowa w kwocie 1.327.843,41 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

Na dzień 31.12.2015 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 

w wysokości 1.071.896,78 zł.  

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 2.162.141,13 zł. 

Zrealizowano zadania inwestycyjne min. wodociąg na odcinku Białobrzeg – Zapowiednia,  

modernizacja ul. Poznańskiej wraz z chodnikiem, budowa drogi przy ul. Wymysłowskiej, 

przebudowa drogi przy ul. Ndrzecznej i Winnica.  

Rok 2015 był kolejnym rokiem, w którym nie zaciągano kredytów i pożyczek na realizację 

zadań publicznych.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jest 

pozytywna.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 r.(„za” - 7). 

 

Ad. 3.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr („za” - 7) 

 

Ad. 4.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie:  

plan dochodów zwiększa się o kwotę 22.529 zł: 

- wpłata na budowę wodociągu w Białobrzegu – 500 zł,  

- zwrot podatku akcyzowego – 404 zł,  

- odszkodowanie za uszkodzoną lampę na boisku Orlik – 7.400 zł,  

- wpłata na mural – 2.000 zł,  

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.025 zł,   

- odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci – 200 zł,  

plan dochodów zmniejsza się o 103.964 zł z tytułu subwencji oświatowej,  

plan wydatków zwiększa się o  22.529 zł, ale nie jak jest w projekcie uchwały na zwiększenie 

rezerwy, ale z przeznaczeniem na przystanki z rudy żelaza (nowy w m. Zapowiednia  

i podniesienie istniejącego w m. Dolne Grądy),  

plan wydatków zmniejsza się 103.964 zł:  
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- wynagrodzenia pracowników  Urzędu – 60.000 zł  

- dotacja do przedszkola – 9.090 zł,  

- projekt unijny z zakresu świadczeń społecznych  12.000 zł,  

- gospodarka odpadami – 22.874 zł.  

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu proponuje się przeniesienia między działami, 

rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę 234.560,06 zł.    

Z uchwały zostanie wykreślony w § 1 pkt 13 dotyczący rezerwy.  

 

W trakcie dyskusji poruszono temat oświaty: 

- przyczyny zmniejszenia subwencji ( mniejsza liczba uczniów wynikająca ze sprawozdań),  

-  pierwszoklasisty w roku 2016/17 (będzie tylko jedna  klasa),  

- rozważenia możliwości wykorzystania budynku przy ul. Kaliskiej na potrzeby szkoły 

podstawowej( gdy nie będzie naboru do szkoły zawodowej).    

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że niestety nie udało się uzyskać dotacji na 

zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP Pyzdry. Pomimo pozytywnej oceny wniosku  

i zajęcia 11 miejsca na liście rankingowej, pieniędzy wystarczyło tylko dla dwóch pierwszych 

miejsc.  

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami będzie wykonywany chodnik przy ul. Polnej – od 

ul. Asnyka do granicy z firmą GTC.  

Zaplanowane są także środki na poprawę oświetlenia w Pyzdrach, szczególnie nowych ulic 

Jana Pawła II i Bolesława Pobożnego.  

Podczas wymiany chodnika przy ul. Kilińskiego należałoby też pomyśleć o nowym 

oświetleniu.  

Stanisław Janiak, radny powiedział, że odbył się objazd w terenie z przedstawicielem 

odpowiedzialnym za oświetlenie uliczne i okazało się, że jedna lampa nie została ujęta w m. 

Żdżary.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że trzeba to sprawdzić. 

Kazimierz Szablewski, radny powiedział, że w pierwszej kadencji bycia radnym była 

propozycja, aby co roku dokonywać modernizacji oświetlenia ulicznego, wymiany lamp na 

energooszczędne.  

W Lisewie modernizacja linii energetycznej była 25 lat temu. Teraz widać, że tych lamp jest 

za mało, a niektóre istniejące wymagają wymiany.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina Pyzdry jest jedną sponad 100 gmin, 

które korzystają z usług Spółki Oświetleniowej w Kaliszu. Właścicielem słupów jest Zakład  

Energetyczny Energa w Kaliszu, opraw oświetleniowych – Spółka Oświetleniowa w Kaliszu, 

a koszty związane z oświetleniem ulicznym ponosi gmina.  

Obecnie na terenie gminy jest ok. 800 opraw, z czego około połowa, to oprawy rtęciowe.  

Od pewnego czasu Spółka Oświetleniowa przymierza się do partnerstwo publiczno – 

prywatnego, co polega na tym, że np. firma prywatna dokonuje modernizacji oświetlenia na 

terenie całej gminy. W wyniku tej modernizacji pojawiają się oszczędności na zużyciu energii 

i gmina z tych oszczędności spłaca całą inwestycje przez kilka lat. Ale tego rozwiązania 

jeszcze nie wprowadzono.  

Gmina może zwiększyć sobie w Spółce tzw. wkład. Co roku jest ustalany odpis 

amortyzacyjny, za który gmina może mieć wymieniane lampy. Dobra byłaby taka sytuacja,  

w której wysokość odpisu amortyzacyjnego pozwalałby na wymianę 50 lamp rocznie.   

Dodał, że na bieżąco są zgłaszane awarie w zakresie oświetlenia ulicznego, których realizacja 

jest rozpatrywana.  

Zasadność nowych lamp w Lisewie należy sprawdzić.  

Robert Nowak, radny poddał pod rozwagę temat działalności oświaty w gminie w obecnym 

kształcie. Czy jakieś zmiany można by wprowadzić? Czy budynki szkolne nie wymagają 

gruntownego remontu? 
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Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że liczba uczniów w Szkole Podstawowej  

w Lisewie i Górnych Grądach jest porównywalna.  

W obwodzie szkolnym Wrąbczynkowskie Holendry jest dość dużo dzieci, ale znaczna ich 

część dojeżdża do szkoły w Zagórowie.   

Szkoła Podstawowa we Wrąbczynkowskich Holendrach jest o stopniu nauczania 0 -3. Z tego 

przedziału wiekowego z obwodu szkolnego Wrąbczynkowskie Holendry do Zagórowa 

dojeżdża 12 uczniów, a mogłyby się uczyć na miejscu w istniejącej szkole. Łącznie do szkoły 

w Zagórowie dojeżdża z terenu naszej gminy ok. 30 uczniów.  

Na budynku szkolnym w Górnych Grądach będzie dokonana wymiana dachu. Innych 

gruntownych remontów nie przewiduje się, jedynie bieżące.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za” - 7). 

 

Ad. 5. 

Wioletta Topór – Mench poinformowała, że został przygotowany nowy projekt uchwały  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry, który 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminie. Z miana uchwały 

wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Lechosław Sulkowski, radny zapytał o budynek położony w Pyzdrach u zbiegu ulic 

Sienkiewicza i Kościuszki? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że przedstawiciele inspektoratu budowlanego 

przybyli na miejsce i przeprowadzili rozmowę z zarządzającymi budynkiem, których 

zobligowali do sporządzenia ekspertyzy, a do tego czasu cały chodnik został wyłączony  

z ruchu pieszego.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poruszyła podobny problem tj. poprawa stanu 

budynku przy ul. Niepodległości?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że według inspektorów nadzoru budowlanego 

budynek ten nie stwarza zagrożenia, jedynie jest nieestetyczny.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyzdry („za” - 7). 

 

Ad. 5. 

Wioletta Topór – Mench poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach został przygotowany nowy projekt uchwały w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. 

Ze wzoru deklaracji usunięty został punkt dotyczący informowania o bezodpływowych 

zbiornikach na odpady ciekłe, a dodany punkt, na podstawie którego deklaracje mogą być 

składane elektronicznie.  

 

Robert Nowak, radny zauważył błąd pisarski w uchwale w § 3 ust. 1 zamiast XLM wpisać 

XML.   

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że odbył się przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych z terenu gminy Pyzdry w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018r. 

przetarg wygrała firma Iglespol. Uzyskana cena za tonę to 146 zł, natomiast obecna stawka to 

226 zł. Ta różnica pozwoli na wyeliminowanie dofinansowania gospodarki śmieciowej z 

budżetu gminy.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji ze zmianą („za” - 7). 
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Ad. 6.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 2232/3 o pow. 0,0015 ha położonej w m. Pyzdry przy  

ul. Polnej pod budowę chodnika („za” - 7).  

 

Ad. 7.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 2232/5 o pow. 0,0083 ha położonej w m. Pyzdry przy  

ul. Polnej pod budowę chodnika („za” -  7).  

 

Ad. 8.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 1682/1 o pow. 0,0083 ha położonej w m. Pyzdry przy  

ul. Bolesława Pobożnego na poszerzenie drogi („za” - 7). 

 

Ad. 9. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 152/1 o pow. 0,0479 ha położonej w m. Pietrzyków – 

Kolonia pod budowę drogi („za” - 7).  

 

Ad. 10.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 134/2 o pow. 0,1696 ha położonej w m. Pietrzyków – 

Kolonia pod budowę drogi („za” - 7).  

 

Ad. 11.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

na rzecz Gminy Pyzdry działki nr 89/2 o pow. 0,1933 ha położonej w m. Pietrzyków – 

Kolonia pod budowę drogi („za” - 7).  

  

Ad. 12.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej nr 261/8 o pow. 0,5358 ha położonej w m. Wrąbczynkowskie 

Holendry w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy z uwagi na brak dojazdu 

(„za” - 7). 

  

Ad. 13.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na terenie wsi Lisewo zgodnie  

z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego na działkach 764, 549, 249, 548, 

546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 jest wytyczona droga, której faktycznie nie ma  

i mieszkańcy nie widzą zasadności jej powstania. Jest natomiast wniosek o wykreślenie  

z planu tej drogi. Jeden z mieszkańców na tym terenie chce wybudować budynek, ale obecny 

zapis w planie przestrzennego zagospodarowania uniemożliwia mu to.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 764, 549, 249, 548, 

546, 543, 542, 540/1, 541, 544, 551 położonych w m. Lisewo („za” - 7). 

 

Ad. 14.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że jest inicjatywa, aby Powiat Wrzesiński  

i gminy z tego powiatu wspólnie udzieliły zamówienia publicznego na zakup energii 

elektrycznej. Ma to na celu korzystniejszy zakup energii.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wspólnego udzielenia zamówienia 

publicznego na zakup energii elektrycznej („za” - 7). 

 

Ad. 15.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że: 

 

Na terenie gminy Pyzdry pojawi się nowy podmiot gospodarczy. Firma Q- WORKSHOP, 

jeden z największych producentów kości i akcesoriów do gier planszowych, swoją produkcję 

przeniesie z Gizałek do Pyzdr. Zapewne firma ze sobą zabierze swoich pracowników, ale  

firma zamierza rozszerzyć swoją działalność, zatem może pojawią się nowe miejsca pracy.  

Podobnie było z firmą GTC, która przeprowadziła się do Pyzdr ze Słupcy i cały czas się 

rozwija.  

 

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi.  

Z chwilą wykupienia gruntu pod drogę w Pietrzykowie – Kolonii gmina wystąpi  

o pozwolenie na budowę. Następnie ogłoszony zostanie przetarg i wykonawstwo.  

 
Dobiegają końca prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry. 

Najprawdopodobniej pod koniec lipca 2016 roku zostanie zwołana sesja w celu zatwierdzenia 

zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.  

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w najbliższych dnia otrzyma pozwolenie na 

budowę chodnika na odcinku Rataje – Pietrzyków, po czym zostanie ogłoszony przetarg na 

wykonanie.  

 

Będzie ułożona nakładka na odcinku drogi w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej od świateł do ul. 

Polnej.  

Lechosław Sulkowski, radny zaproponował, aby przy ścieżce rowerowej ustawić kilka 

ławek oraz przy zewnętrznej siłowni.  

 

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


