
Protokół nr 2/10 
Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego z dnia 25 stycznia 2011 roku 

w godzinach 1300– 1630 
 

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący Komisji p. Andrzej Łyskawa stwierdzając, że 
na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum, przy którym 
Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań                       
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Pyzdry.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej  
o nr geodezyjnym 40/1 położonej w m. Białobrzeg.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry 
na 2011 rok.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025.  

6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011r.  
7. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1-2.  
Jan Serbinowski, pracownik Urzędu Miejskiego 
W roku 2009 została wywołana uchwała o przystąpieniu do zmiany studium, a następnie  
o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego.  
Te dwa dokumenty muszą być zgodne ze sobą.  
Zmiany dotyczą:  

1) przy ul. Zwierzyniec część działki p. Głuchowskiego nr 1693/2 z terenu zieleni  
przekształcić na teren pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z dopuszczeniem 
nieuciążliwych usług,  

2) przekształcenie przy ul. Farnej działki gminnej nr 2231 z terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na wielorodzinną, pod zabudowę bloku mieszkalnego,  

3) przy ul. Miłosławskiej część działki p. Kowalskiego nr 1738/6 z terenu rolniczego  
i zieleni przekształcić na teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.  

Projekty zmian zostały uzgodnione z wieloma różnymi instytucjami min. przez komisję 
urbanistyczną we Wrześni.   
Poprzednio w studium działka nr 1693/2 zawierała większy teren zieleni publicznej. Pan 
Głuchowski wniósł uwagę w powyższej sprawie.  
Komisja urbanistyczna wydała negatywną opinię do zaproponowanej zmiany.  
W/w komisja wydaje tylko opinię, a organ sporządzający plan nie ma obowiązku w pełni brać 
tej opinii pod uwagę.  
Burmistrz nie uwzględnił opinii komisji urbanistycznej, a uwzględnił oczekiwania 
wnioskodawcy w takim zakresie, jaki był zapisany w uchwale o przystąpieniu do zmiany 
studium i planu.  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji zapytał, czy działka p. Głuchowskiego nadaje 
się pod zabudowę, ponieważ znajduje się tam duży uskok terenu. 
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Jan Serbinowski, pracownik Urzędu Miejskiego 
Były wykonane badania geologiczne i przy zachowaniu odpowiedniej techniki można na 
takim terenie budować.  
Marek Wardeński, radny zapytał, czy odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego 
będą jeszcze inne zmiany, bo p. Kruszyński z Pyzdr złożył wniosek w tej sprawie? 
Jan Serbinowski, pracownik Urzędu Miejskiego 
Teren znajdujący się w Pyzdrach przy firmie Ceres jest w planie zagospodarowania 
przestrzennego zapisany jako teren pod budownictwo przemysłowe, a p. Kruszyński 
występuje o to, aby na swej działce mógł wybudować także budynek mieszkalny (część od ul. 
Wrzesińskiej by był terenem mieszkaniowym z usługami, a od tylu przemysł z usługami).  
To można dokonać za sprawą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i to będzie 
oddzielny temat.  
Procedura dokonania zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego trwa bardzo długo  
i wynosi ok. 1 roku. Zmiany zapisane w projektach uchwał są już przygotowane do 
zatwierdzenia przez Radę Miejską, natomiast wniosek p. Kruszyńskiego będzie musiał 
przejść całą procedurę.  
Marek Wardeński, radny zapytał, czy sprawa p. Głuchowskiego jest załatwiona?  
Jan Serbinowski, pracownik Urzędu Miejskiego – na dzień dzisiejszy tak.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Pyzdry 
(„za”– 4).  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry („za” – 4).  
 
Ad. 3.  
Aleksandra Kobielak, pracownik Urzędu Miejskiego przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 40/1 o pow. 0,20 ha położonej w m. 
Białobrzeg. Z wnioskiem wystąpił dotychczasowy najemca p. Skrzypczak, która ma umowę 
najmu na czas nieokreślony.  
W/w zapewne oczekuje na zastosowanie bonifikaty.  
Nie tak dawno Rada Miejska zastosowała bonifikatę w wysokości 90% w stosunku do 
nieruchomości zabudowanej położonej w m. Białobrzeg, Ciemierów – Kolonia.  
Ale temat ewentualnej bonifikaty może być rozpatrywany osobno.  
Marianna Urbaniak, radna stwierdziła, że są najemcy budynków gminnych, którzy dbają  
o nie jak o swoje, ale są i tacy, którzy przysłowiowego gwoździa w płot nie wbiją, bo 
uważają, że im się wszystko należy.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej położonej w m. Białobrzeg („za” – 4).  
 
Ad. 4.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt budżetu gminy i miasta na 2011r.  
W trakcie dyskusji poinformowała, że: 
1) Zakład Gospodarki Komunalnej nie może wykonywać żadnych świadczeń dla ludności, dla 

przedsiębiorstw, a musi wykonywać tylko zadania na rzecz gminy, 
2)Regionalna Izba Obrachunkowa wydała:  
    - pozytywną opinię o deficycie budżetu,  



 3 

    - pozytywną opinię z uwagami odnośnie projektu budżetu na rok 2011r. Opinia ta została 
odczytana. Uwagi muszą zostać wniesione do uchwały budżetowej. Także poprawki do 
projektu budżetu są zatwierdzane na sesji budżetowej.  

3) Do projektu budżetu Burmistrz wniósł następujące poprawki: 
1. W związku ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu zaciągniętego na budowę 

dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach zmniejszyć 
przychody budżetu w § 952 o kwotę 26.072,40 zł i rozchody budżetu w § 992  
o kwotę 27.072,40 zł. 

2. W związku z przeniesieniem wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy 
kanalizacji sanitarnej i wydatków związanych z wykonaniem nadzoru nad budową 
kanalizacji i wodociągu z 2010 roku na 2011 rok w kwocie 485.729,77 zł 
zwiększyć deficyt budżetowy i przychody budżetu § 952 o kwotę 485.729,77 zł. 
Zwiększyć wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 o kwotę 6.147,54 zł i § 6059  
o kwotę 3.852,46 zł oraz w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 o kwotę 214.378,98 zł i § 
6059 o kwotę 261.350,79 zł. 

3. W związku z ponownym wystąpieniem w 2010 roku (od 22 listopada 2010 r.) 
deszczy nawalnych, podniesieniem wód gruntowych i podtopieniami zwiększyć 
wydatki na zadania z zakresu melioracji o kwotę 100.000,00 zł jednocześnie 
zmniejszając rezerwę ogólną o 100.000,00 zł. Zwiększyć wydatki w dz. 010 rozdz. 
01008 § 4300 o kwotę 100.000,00 zł i zmniejszyć wydatki w dz. 758 rozdz. 75818 
§ 4810 o kwotę 100.000,00 zł 

4. Do zadań inwestycyjnych dodać przedsięwzięcie polegające na kontynuacji 
przebudowy drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach Etap II  
w związku z czym wydatki majątkowe wzrosną o 30.000,00 zł jednocześnie 
zmniejszyć o ww. kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zwiększyć 
wydatki w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł i zmniejszyć wydatki 
w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę 30.000,00 zł 

5. Z uwagi na negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej odłożyć w czasie budowę przedszkola w Pyzdrach. 

6. W związku z Uchwałą Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 
2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę  
i Miasto Pyzdry projektu nr POKL.09.01.02-30-270/10 pn. „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych”  
w Województwie Wielkopolskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki wprowadzić do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok po stronie 
dochodów kwotę 147.925,05 zł w dz. 758 rozdz. 75862 § 2007 – 137.827,65 zł,  
w dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 – 10.097,40 zł. Po stronie wydatków kwotę 
147.925,05 zł w dz. 852 rozdz. 85295 § 4177 – 92.674,00 zł, § 4179 – 9.876,00, § 
4217 – 914,05 zł, § 4247 – 37.119,40 zł, § 4307 – 7.120,20 zł, § 4309 – 221,40 zł. 

7. W związku z powstaniem Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 
zmniejszyć w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry wydatki z zakresu promocji 
jednostek samorządu terytorialnego w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 
19.200,00 zł, i 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 30.200,00 zł, z zakresu kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego w dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 
4.000,00 zł, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4260 o kwotę 18.000,00 zł, § 4300  
o kwotę 28.500,00 zł i § 4430 o kwotę 100,00 zł oraz w dz. 926 rozdz. 92605 § 
3040 o kwotę 2.500,00 zł, § 4170 o kwotę 6.500,00 zł, § 4210 o kwotę 20.000,00 
zł, § 4280 o kwotę 600,00 zł i § 4300 o kwotę 19.700,00 zł a zwiększyć wydatki 
związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach  
w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 159.300,00 zł. 
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Marek Wardeński, radny zapytał, na jaki czas została odłożona budowa przedszkola  
w Pyzdrach?  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że budowa przedszkola jest wykreślona  
z wieloletniej prognozy finansowej. Z przygotowanej prognozy wynika, że od roku 2018 
będzie nadwyżka budżetowa. W tym roku można by zapisać jakąś inwestycję np. budowę 
przedszkola. O budowie przedszkola można też będzie mówić, gdy pojawią się jakieś 
możliwości dofinansowania. Realizacja tego zadania jest bardzo droga, bo wynosi ok. 4 mln 
zł. Dotychczas budowa przedszkola byłą zapisana do realizacji na okres 3 lat.  
Gdy budowa przedszkola była ujęta w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2013 -15, 
to w latach 2013-2016 zostały przekroczone wskaźniki zadłużenia gminy, które są wymagane 
przepisami prawa.  
Ponadto poinformowała, że gmina wystąpi do banku spółdzielczego z pismem o wydłużenie 
spłaty jednego z kredytów, który był zaciągnięty na drogi. Obecnie rata wynosi ok. 25.000 zł.  
Wydłużenie spłaty kredytu wpłynęłoby na poprawę obecnej sytuacji finansowej gminy, 
chociaż zwiększy się spłata odsetek.  
W ubr. były realizowane inwestycje, na które gmina otrzymała dofinansowanie. Także 
przyszłościowo należałoby realizować te zadania inwestycyjne, na które gmina pozyska 
środki z zewnątrz.  
Marek Kami ński, radny zapytał, czy budowa promenady nad rzeką jest zagrożona? 
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że budowa promenady jest zagrożona  
z uwagi na występowanie wysokiego poziomu wody. Dlatego należy się zastanowić, czy 
zrezygnować z realizacji tej inwestycji, czy wykonywać ją wyżej wykorzystując drogę przy 
ul. Nadrzecznej, tarasy przy szkole, hali sportowej i dalej do mostu, jeśli oczywiście na 
zmianę lokalizacji będzie zgoda instytucji udzielającej dofinansowanie.  
Wykonawca promenady, który został już wyłoniony wystąpił do gminy o podjęcie w tej 
sprawie decyzji, bo chociaż jest przygotowany do rozpoczęcia prac, to z uwagi na wysoki 
poziom wody nie może ich rozpocząć.  
Marek Kami ński, radny zapytał, czy w związku z wystąpieniami mieszkańców sołectwa 
Kruszyny na rok 2011 jest coś przewidziane do realizacji związane z drogą?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – są planowane większe środki na meliorację. Najgorsze 
odcinki dróg są nawożone gruzem, kamieniem. Do wykonania jest odnowa rowów.  
Sami mieszkańcy mówią, że istniały cztery rowy, które były utrzymywane w dobrym stanie. 
Marianna Urbaniak, radna stwierdziła, że w m. Wrąbczynek został odnowiony rów. 
Obecnie widać, że spełnia on swoją role, bo woda na polach nie stoi. Nadmieniła, że przy 
udrażnianiu rowu czynny udział brali mieszkańcy, którzy wykonywali drobne prace np. 
wycinka drzew, czy krzewów, równanie ziemi.  
Dlatego i na Kruszynach udział mieszkańców byłby bardzo pomocny.  
Przemysław Dębski, sekretarz – zainteresowania mieszkańców sołectwa kruszyn nawet 
przy drobnych pracach przy utwardzaniu drogi nie ma wcale. Czego przykładem niech będzie 
wywiezienie w dniu wczorajszym przyczepy gruzu, którego nikt nie rozgarnął. Ale za to były 
w tej sprawie tylko telefony.  
Dodał, że już niedługo rozpoczną się zebrania wiejskiej, na których temat spółek wodnych 
będzie dyskutowany.  
Dodał, że była wykonana naprawa wału przeciwpowodziowego przez pracowników Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. W trakcie prac okazało się jak duże szkody wyrządziły bobry  
w wale.  
Właściciel wału nie wykazuje inicjatywy w zakresie utrzymania wału w dobrym stanie 
technicznym tłumacząc się brakiem środków.  
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Występuje problem z opłacaniem prądu, jaki jest wykorzystywany do obsługi przepompowni 
na cieku Bartosz. Wszystko zmierza ku temu, by pokrywanie kosztów za energię przekazać 
gminie.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – a przecież łatwiej jest wydać małą sumę pieniędzy na 
załatanie dziur w wale niż później wydawać duże kwoty dla poszkodowanych czy naprawiać 
uszkodzoną infrastrukturę techniczną.  
Także należałoby coś zrobić z rozrastającą się ilością bobrów, które wyrządzają duże szkody.  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji poruszył temat dotyczący naprawy zjazdów na 
łąki w m. Rataje (drobnym kamieniem).  
A na łąkach wyrównać drogi dojazdowe – w tym celu potrzebne byłoby wynajęcie ładowarki, 
która załadowałaby piasek z darniną w celu wyrównania powstałych kolein. Ale będzie to 
możliwe, gdy poziom wody obniży się. 
Ponadto zapytał, gdzie p. Burmistrz, p. Skarbnik w wydatkach widzi rezerwy, możliwości 
oszczędności?  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że gmina dużo dokłada do oświaty.  
Ale wprowadzenie zmian jest bardzo trudne, a polityka jest kwestia wyboru i decyzji.  
Łatwiej się mówi o konieczności zmian, ale trudniej się je wdrażać. I nie zawsze radni, którzy 
w zaciszu Komisji o tym mówią mają później odwagę to wyrazić na sesji przy podejmowaniu 
ostatecznej decyzji szczególnie, gdy chodzi o placówkę oświatową znajdująca się na ich 
terenie.  
A faktycznie prawdziwe oszczędności przynosi tylko likwidacja. A o likwidacji nikt nie 
mówi.  
Marek Kami ński, radny – już pewne oszczędności powinno przynieść odpowiednie 
zarządzanie w gminie placówkami oświatowymi, szczególnie kadrą nauczycielską.   
Przemysław Dębski, sekretarz – dopóki na terenie gminy istnieją szkoły publiczne, których 
działalność opiera się o przepisy karty nauczyciela, która daje nauczycielom pewne 
przywileje, to pewnych tematów zmienić się nie da. Gmina otrzymuje subwencję oświatową, 
która przychodzi na ucznia, a nie na szkołę. 
Można by rozważyć przekształcenie szkół wiejskich w filie szkoły w Pyzdrach.  
Trzeba zrobić rozeznanie w tym temacie.   
Krzysztof Strużyński, burmistrz – najbardziej ekonomiczną szkołą jest ta w Pyzdrach,  
w której oddziały są liczne ok. 25 uczniów w klasie. Natomiast w szkołach wiejskich nauka 
odbywa się w klasach łączonych, ponieważ liczba uczniów w poszczególnych rocznikach 
szkolnych jest mała. Obecne wymogi są takie, że dany przedmiot może prowadzić nauczyciel 
mający uprawnienia w danej dziedzinie.  
Ponadto jest tak, że zostały określone minimalne wynagrodzenia, jakie musi osiągnąć 
nauczyciel na poszczególnym stopniu awansu zawodowego. Jeżeli nauczyciel określonego 
wynagrodzenia nie osiągnie, to gmina musi wypłacać wyrównanie. Aby nauczyciele osiągali 
średnie wynagrodzenie mają przydzielane nadgodziny.  
Maria Urbaniak, radna – w oświacie dużo się zmieniło. Na przykładzie szkoły we 
Wrąbczynkowskich Holendrach stwierdziła, że kiedyś było mało nauczycieli, jedna osoba 
była pracownikiem gospodarczym, a obecnie do każdego przedmiotu musi być inny 
nauczyciel, wśród pracowników gospodarczych też jest podział obowiązków. Kiedyś dzieci 
do szkoły chodziły pieszo, teraz jest autobus szkolny, są opiekunowie.  
Dlatego też obecne koszty utrzymania szkoły są tak wysokie, a dzieci stosunkowo mało.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – oszczędnością byłoby wchłonięcie dzieci ze szkoły  
z  Pietrzykowa przez szkołę w Pyzdrach. Ale w tym przypadku byłaby likwidacja szkoły i te 
najmłodsze dzieci musiałyby dojeżdżać do Pyzdr. Ale nikt o likwidacji szkoły nie mówi.   
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Przemysław Dębski, sekretarz – rodzice dzieci ze szkół wiejskich będą przeciwne 
reorganizacji w oświacie, ale należy się zastanowić, czy nauka w klasach łączonych jest 
korzystna dla uczniów.  
Marek Wardeński, radny zgłosił potrzebę wyłożenia płytkami garażu OSP Pyzdry.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że szkoła we Wrąbczynkowskich 
Holendrach będzie miała nieprzewidziane wydatki, a mianowicie będzie wykonana wylewka 
betonowa w kotłowni, aby piec mianowicie c.o. podnieść wyżej, bo obecnie nachodzi do 
kotłowni woda. Oprócz tego należy wykonać remont konina.  
Marek Wardeński, radny zasugerował, aby w przyszłości pomyśleć o dalszej budowie 
kanalizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że należy się zastanowić i wybrać zasady 
realizacji inwestycji. Czy co jakiś czas realizować jedną duża inwestycję, czy co roku kilka, 
ale drobnych, bo możliwości finansowe gminy są ograniczone. 
Najkorzystniej byłoby realizować te inwestycje, na które gmina pozyska dofinansowanie, 
czyli większe przy wsparciu środków unijnych.  
Dlatego lepiej wykonywać inne zadania niż drogi asfaltowe, bo te gmina będzie wstanie 
wykonywać nawet niewielkimi odcinkami z własnego budżetu, a już dużych inwestycji na 
pewno nie.  
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji poruszył temat stawek podatków  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta na 2011 r. i pozytywnie 
przyjęła poprawki do projektu budżetu zgłoszone przez Burmistrza wymienione poniżej:  

1) przeznaczyć 100.000 zł z rezerwy budżetowej na meliorację,  
2) zmniejszyć przychody i rozchody budżetu o kwotę 26.072,40 zł.  
3) przeznaczyć 485.729,77 zł na kanalizację sanitarną zwiększając deficyt i przychody 

budżetu,  
4) odłożyć w czasie budowę przedszkola,  
5) zmniejszyć o 30.000 zł rezerwę inwestycyjną i zakupy inwestycyjne przeznaczając na 

kontynuację budowy drogi dojazdowej do przystani wodniackiej,  
6) w związku z utworzeniem Centrum Kultury, Sportu i Promocji, środki zapisane 

 w projekcie budżetu na promocje, sport i kulturę przenieść do budżetu Centrum,  
7) w związku z podjęciem na sesji w dniu 30.12.2010r. uchwały o przystąpieniu do 

realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
 w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Pyzdry” przyjąć po stronie dochodów 
 i wydatków kwotę 147.925,05 zł na jego realizację.  

„Za” 3, „wstrzymał si ę” – 1.  
 
Ad. 4.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że gmina otrzymała negatywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie projektu wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy i Miasta Pyzdry.  
Projekt uchwały musi być poprawiony i żeby uzyskać wszystkie wymogi, które dyktuje 
ustawa o finansach publicznych trzeba było dokonać ruchów oszczędnościowych. Wycofano 
budowę przedszkola a w wydatkach bieżących we wszystkich działach zastosowano 10% 
oszczędności w stosunku do zakładanych wydatków na 2011r.  
Gdy były pozostawione wydatki na bieżącym poziomie, to wskaźniki w latach 2014-17 
przekroczyły progi i dlatego była negatywna opinia.  
Dodała, że prognozę podejmuje się na rok budżetowy i przynajmniej na 3 kolejne lata a także 
na okres, na który gmina jest zadłużona. Najdłuższy kredyt gmina ma rozpisany do 2025 r. 
dlatego prognoza obejmuje dochody i wydatki do roku 2025.  
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Zmienia się ją w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia deficytu. 
Dodała, że w objaśnieniach została pominięta budowa drogi Wrąbczynkowskie Holendry, a w 
projekcie budżetu jest zapisana.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025 z uwagą, aby  
w objaśnieniach dopisać budowę drogi Wrąbczynkowskie Holendry, która w projekcie 
budżetu jest zapisana, a która w Wieloletniej Prognozy Finansowej została pominięta  
(„za” – 3, „wstrzymał się” -1).  
 
 Ad. 5.  
Komisja ustaliła plan pracy na 2011r.: 
1. Podejmowanie działań by nie było łamane prawo samorządowe w Radzie i w Urzędzie 

Gminy.  
2. Ustawiczna praca przy inicjatywach gospodarczych mającej na celu rozwój gospodarczy 

naszej gminy.  
3. Współpraca z działem inwestycji w zakresie ogłaszanych przetargów ich realizacji i ocena 

po wykonaniu danej inwestycji.  
4. Bieżące działania i współpraca wykonywanych prac i usług na rzecz społeczeństwa przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych. 
5. Współpraca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego  

w naszej gminie.  
6. Opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów przedłożonych Komisji celem 

podjęcia uchwał na sesjach.  
7. Spotkania, co kwartał z Kierownikiem Posterunku Policji oceniające stan bezpieczeństwa 

na terenie gminy i miasta.  
  
Ad. 6.  
Poruszono tematy dotyczące:  

1) uwag wnoszonych przez mieszkańców gminy Kołaczkowo w sprawie stawów 
szybskich,  

2) wysokiego poziomu wód na polach przy drodze Września – Pyzdry i wylewania się 
jej na drogę wojewódzką,  

3) poszukiwanie możliwości pozyskano dofinansowania na budowę przedszkola,  
4) po uchwaleniu budżetu ogłosić przetarg na kanalizację deszczową w Pyzdrach. 

Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział p. Łyskawie, że wolnych pojemników na 
plastik nie ma, jedynie należałoby dokupić.  
Marek Kami ński, radny zaproponował, aby firmy odbierające odpady dostarczały 
mieszkańcom worki do segregacji śmieci.  
Na powyższym protokół zakończono.  
 
 
Protokołowała:       Przewodniczący obrad:  
Alina Banaszak       Andrzej Łyskawa  

  
 
 


