
Protokół nr 2/10 
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej  

z dnia 24 stycznia 2011 roku 
w godzinach 1300– 1730. 

 
 Posiedzenie Komisji otworzyła przewodnicząca Komisji p. Hanna Skrzydlewska 
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.  
Jarosław Jeżyński, projektant zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego 
Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  
i Miasta Pyzdry i planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenów w m. Pyzdry  
w rejonie ul. Farnej i Zwierzyniec, gdzie chodziło o dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej na 
działce gminnej przy ul. Farnej i dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej z usługami na 
terenach położonych przy ul. Zwierzyniec na działce 1693/2 oraz przy ul. Miłosławskiej na 
działce nr 1738/6. Zmiana studium i planu zagospodarowania była podyktowana zamierzeniem 
gminy w zakresie budownictwa wielorodzinnego oraz wniosków mieszkańców tj.  
p. Głuchowskiego i p. Kowalskiego.  
Projekt zmiany studium uwzględnia wszystkie zgłoszone uwagi. Jednym z etapów  
w przygotowywaniu zmiany planu zagospodarowania jest opiniowanie przez gminną komisję 
urbanistyczną we Wrześni. Komisja ta wypowiedziała się pozytywnie na temat 
zagospodarowania działek przy ul. Farnej i Miłosławskiej, natomiast negatywnie co do 
możliwości zagospodarowania działki p. Głuchowskiego. W swojej opinii Komisja stwierdziła, 
że na tej działce występuje duży spadek terenu i nie powinien być przeznaczony pod zabudowę 
jednorodzinną. Zmiana planu była wykonana w ten sposób, żeby częściowo uwzględnić 
oczekiwania wnioskodawcy, żeby ten teren jednak przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową, 
z drugiej strony starano się uwzględnić opinię w/w komisji.  
Przy wyłożeniu projektu do publicznego wglądu, na którym p. Głuchowski był obecny, 
ustalone zostało, że teren zostanie przeznaczony pod zabudowę w takim zakresie, jaki został 
zapisany w uchwale o przystąpieniu do zmiany w studium i planie.  
Gminna komisja wydaje tylko opinię, a organ sporządzający plan nie ma obowiązku w pełni 
brać tej opinii pod uwagę. Ostatecznie została podjęta decyzja, aby opinii komisji nie 
uwzględniać.  
Ostatnim etapem w zakresie zmiany studium jak i planu zagospodarowania jest przedstawienie 
Radzie Miejskiej projektów uchwał w sprawach zatwierdzenia przez przegłosowanie na 
najbliższej sesji.  
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Po przegłosowaniu uchwała w sprawie studium wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast 
w sprawie planu zagospodarowania musi zostać opublikowana w dzienniku urzędowym 
wojewody i po 30 dniach od publikacji zmiana planu wejdzie w życie.  
Jan Serbinowski, pracownik Urzędu dodał, że z uwagi na teren zieleni publicznej i łącznik 
ekologiczny występujący na cieku Flisa nie została uwzględniona opinia komisji 
urbanistycznej, a uwzględniony wniosek p. Głuchowskiego.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że uczestniczył w rozmowach dotyczących  zmiany 
planu z p. Głuchowskim, który sprecyzował swoje oczekiwania. Zna też opinię komisji 
urbanistycznej. Ostatecznie sprawa została dla p. Głuchowskiego pozytywnie załatwiona.  
Dla gminy tematem priorytetowym jest zatwierdzenie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego, co spowoduje przekształcenie działki o budowie jednorodzinnej na 
wielorodzinną by można było przystąpić do tematu budowy bloku mieszkalnego. 
Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie to zmiana planu zagospodarowania uprawomocniłaby się 
na przełomie kwietnia / maja. Wtedy można by przystąpić do ogłoszenia przetargu na sprzedaż 
działki pod blok, bo nadal jest zainteresowanie mieszkańców mieszkaniami w bloku.  
Marek Kruszczak, radny wniósł uwagę do projektu uchwały dotyczącej zmiany studium, aby 
w § 3 wpisać, jakiej ustawy dotyczą przytoczone artykuły.  
Jarosław Jeżyński, projektant odpowiedział, że dotyczy to ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy działka p. Głuchowskiego będzie w całości przeznaczona 
pod budownictwo?  
Jarosław Jeżyński, projektant odpowiedział, że w takim samym zakresie, jak zostało 
zapisane w uchwale o przystąpieniu do zmiany planu. Z działki został odcięty wąski pas terenu 
wyłączony spod zabudowy.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, czy p. Głuchowski w sprawie planu zagospodarowania 
nie będzie się już odwoływał?  
Jarosław Jeżyński, projektant odpowiedział, że na dzień dzisiejszy oczekiwania  
p. Głuchowskiego zostały spełnione. Natomiast nie wiadomo, czy w przyszłości nie będzie się 
odwoływał.  
Henryk Pyrzyk, radny poinformował, że p. Kruszyński z Pyzdr chce przekształcić działkę 
położoną przy ul. Wrzesińskiej.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że p. Kruszyński złożył w tej sprawie wniosek. 
Zdeklarował się także pokryć koszty. Na następną sesję temat zostanie przygotowany.  
 
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.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej nr 40/1 o pow. 0,20 ha położonej w m. Białobrzeg.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej położonej w m. Białobrzeg („za” – 4).  
 
Ad. 4.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/I/39/7/Ko/2010 Składu  
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16.12.2010r. w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. Opinia jest 
pozytywna z uwagami, które należy wprowadzić do budżetu.  
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Hanna Skrzydlewska, radna poruszyła temat stawek podatku rolnego. W projekcie budżetu 
są ujęte dochody z tego tytułu według stawek maksymalnych.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że w przypadku nie ustalenia stawek podatków 
na rok 2011 obowiązują stawki z roku poprzedniego oprócz podatku rolnego  
i leśnego w stosunku, do których obowiązują stawki maksymalne. Została tylko wywołania 
uchwała dotycząca stawki podatku od nieruchomości w stosunku do prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że skoro stawka podatku od nieruchomości dla lekarzy jest 
taka niska, to w takiej samej wysokości należałoby ustalić podatek dla pozostałych podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą.  
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że Rada Miejska ustalając stawki podatków nie 
może przekroczyć minimalnej i maksymalnej stawki. W innym przypadku uchwała Rady  
zostanie uchylona, bo będzie niezgodna z prawem.  
Hanna Skrzydlewska, radna – jest niesprawiedliwe, że stawka maksymalna podatku od 
nieruchomości dla lekarzy jest niska w stosunku do innych podmiotów. A gdyby Rada chciała 
obniżyć podatek dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, to gmina 
ma obniżoną subwencję.  
 
Stanowisko Komisji - nie wywoływać nowych uchwał dotyczących stawek podatków na 
2011r.  
  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt budżetu gminy i miasta na 2011r.  
Projekt stanowi załącznik do protokołu.  
Poinformowała, że gmina wybudowała wodociąg w sołectwie Kruszyny i kanalizację  
w Pyzdrach (III etap). Aby gmina Pyzdry pozyskała podatek VAT musi mieć przychody  
z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zatem wpłaty za wodę i ścieki za nowe przyłącza 
będą wpływały na konto gminy, a nie Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że dochody nie pokrywają wydatków bieżących,  
a powinny się chociaż równoważyć.  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w tym roku postara się to spłacić środkami 
wolnymi.  
Gmina nie bierze na wydatki bieżące kredytu. Nowa ustawa o finansach publicznych 
uniemożliwia przyjęcie budżetu, gdzie na wydatki bieżące brany byłby kredyt.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, ż w przyszłym roku będzie bieda.  
Antonina Balicka, skarbnik – tak, ale dla nikogo nie powinno to być zaskoczeniem. 
Przemysław Dębski, sekretarz sytuacja, jaka będzie, będzie zależała od wielu czynników np. 
jakie inwestycje będą realizowane, jak zostaną finansowo rozstrzygnięte przetargi.  
Ale pewne jest, że należy ograniczać wydatki, a zwiększać dochody.  
Grzegorz Ławniczak, radny - sytuacja byłaby jeszcze gorsza, bo Burmistrz w 2010r. chciał 
wziąć kredyt w wysokości 400.000 zł, ale na co większość radnych nie wyraziła zgody nie 
podejmując uchwały o zmianach w budżecie.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że w projekcie budżetu jest zapisana kwota 10.000 
zł z przeznaczeniem na meliorację. Na dzisiejsze potrzeby to za mało. Dlatego zaproponowała, 
aby z rezerwy przeznaczyć 100.000 zł na meliorację.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła poprawki do projektu budżetu na rok 2011 
zaproponowane przez Burmistrza.  
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  
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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.  

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.  

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 i wydatków kwotę 147.925,05 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,  
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a zwiększyć dotację dla Centrum Kultury, Sportu 
i Promocji w Pyzdrach. 

Mieczysław Podlewski, radny poinformował, że p. Burmistrz na zebraniu przedwyborczym  
w Lisewie obiecał ścieżkę rowerową przez Ciemnierów do Lisewa. A nie ma jeszcze 
dokumentacji. 
Hanna Skrzydlewska, radna – na drogę w m. Kruszyny też nie ma dokumentacji.  
A nie wiadomo, co będzie z budową promenady. Jeżeli będzie utrzymywała się dotychczasowa 
aura, to budowa promenady tak nisko na skarpie nie będzie możliwa i nie należy tego 
realizować, ponieważ są wysokie stany wody w rz. Warta i promenada byłaby zalewana.  
Jak już, to promenada powinna być wybudowana wyżej z uwzględnieniem ulicy Nadrzecznej, 
ale nie wiadomo, czy instytucja udzielająca dofinansowanie wyrazi zgodę na zmianę 
lokalizacji. Wtedy byłyby zapewne niższe koszty.  
Przemysław Dębski, sekretarz – z tego co widać wykonanie promenady w lokalizacji 
uwzględnionej w dokumentacji nie będzie realne.  
Projektanta, od strony technicznej ma się wypowiedzieć, czy istnieje możliwość podniesienia 
przebiegu promenady wyżej czyli drogą nadrzeczną z wykorzystaniem tarasów przy szkole, 
pod filarami przy sali sportowej i dalej w kierunku mostu. Takie rozwiązanie byłoby zapewne 
tańsze.  
Przypomniał, że w ubr. odcinek drogi przy ul. Nadrzecznej został utwardzony przy wsparciu 
finansowym z Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Turystyki i Sportu.  
Jeżeli zmiana lokalizacji będzie możliwa, to gmina wystąpi do dyrektora wielkopolskiego 
regionalnego programu operacyjnego o akceptację zmiany przebiegu promenady i możliwość 
wykorzystania przyznanego już dofinansowania. Przy tym rozwiązaniu potrzebna będzie też 
zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie wydłużenie czasu 
realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego.  
Jeżeli powyższe nie będzie możliwe, to będzie trzeba zrezygnować z budowy promenady  
i z przyznanej dotacji.  
Poinformował, że gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu  
realizacji stadionu zawarciańskiego i zmianę jego lokalizacji. Zamysł jest taki, aby boisko 
pełnowymiarowe zlokalizować przy kortach od strony ul. Farnej. Od strony przedszkola 
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planowana jest budowa boiska orlik. Dokumentacja na boisko orlik jest już prawie wykonana. 
Urząd Marszałkowski wyznaczył dwie tury podpisywania umów dotyczących  dofinansowania 
budowy boiska orlik tj. początek i koniec lutego br.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, czy pod boisko orlik gmina ma własne grunty? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że jeżeli udałoby się wykupić grunt położony 
przy kortach od p. Suchorskiej to, wtedy można by tam zlokalizować pełnowymiarowe boisko 
sportowe, boisko orli i pozostawić np. jeden kort. Ale wykupienie gruntu raczej nie jest 
możliwe. Dlatego orlik zostanie wybudowany na obecnym obiekcie sportowym.  
Planuje się, że z boiska wyłożonego kostką, kostka zostanie rozebrana i ponownie 
wykorzystana np. na boisko wiejskiej.  
Poinformował, że dotacje na budowę boiska orlik kończą się w 2011r. Obecnie zostały 
stworzone lepsze warunki finansowe dla gmin tzn. przyznawane dofinansowanie jest w 80%,  
a gmina 20%.  
Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego we Wrześni o wsparcie finansowe budowy boiska 
orlik, ponieważ dotychczas budowane boiska w Kołaczkowie, Miłosławiu były 
dofinansowane. Powyższą sprawę pilotują radni powiatowi z gminy Pyzdry.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała o termin zebrań wiejskich, na których będzie 
poruszona sprawa spółki wodnej? 
Przemysław Dębski, sekretarz zebrania wiejskie zaczną się w miesiącu lutym. Terminy 
zebrań uzależnione są od zakończenia okresu kadencji w poszczególnych sołectwach. Na 
prośbę sołtysa sołectwa Lisewo zebranie w Lisewie odbędzie się trochę wcześniej (11 lutego).  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że w starostwie odbyło się 
spotkanie na temat piętrzenia poziomu wód w stawach szybskich. Starosta stał się mediatorem 
między gminą Pyzdry a gminą Kołaczkowo.  
Gmina Kołaczkowo próbowała scedować problem powodzi i podtapiania jej terenów na barki 
gminy Pyzdry.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obydwu gmin. Stwierdzono, że wszędzie sprawa 
melioracji, udrożnienia rowów, które odprowadzają nadmiar wody jest bardzo ważna, bo 
później konsekwencje zaniedbań są zbyt duże np. podtopienia dróg, wymywania, zalewania 
posesji.  
Na spotkaniu każda ze stron przedstawiła swoje informacje, materiały. Gmina Kołaczkowo 
przynajmniej w trakcie obrad zmieniła swoje spojrzenie na sprawę, niejako przekierowana 
została wina gminy Pyzdry związana z podtopieniami.  
Starosta zobowiązał się, że będzie prowadził rozmowy z Burmistrzami obydwu gmin, także  
z gminy Miłosław w sprawie rowu omijającego stawy, który w części zbierałby nadmiar wody 
opadowej, aby zmniejszyć ilość wody skierowanej obecnie na stawy.  
Przemysław Dębski, sekretarz dodał, że obecnie gmina Pyzdry zbiera wodę z gminy 
Kołaczkowo i Miłosław. A chodziłoby o to, aby z terenu gminy Miłosław wodę odprowadzać 
tym dodatkowym rowem do rzeki Warty na wysokości m. Spławie.  
Dobrze się stało, że spotkanie w w/w sprawie odbyło się u Starosty i prawda szczególnie 
mieszkańcom gminy Kołaczkowo została powiedziana.  
Tak naprawdę nie ma żadnych sprawdzonych przesłanek, które udowadniałyby, że poziom 
piętrzenia wody na stawach szybskich ma jakikolwiek wpływ na tempo spływania wody  
z gruntów gminy Kołaczkowo.  
Problem występuje przede wszystkim w niedrożności rowów. A po części temu winni są 
rolnicy, którzy to teraz mają największe pretensje do gminy Pyzdry. Top oni sprawdzali stany 
piętrzenia wody na stawach.  
Gmina jest właścicielem gruntu pod stawami, a w związku z tym, że są to stawy rybackie  
i umieszczone na płynącym cieku, to wodą zgromadzoną w tych zbiornikach zawiaduje 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który ustanowił tam okręg rybacki i na te okoliczność 
w 2004r. zostało podpisane rozporządzenie Dyrektora RZGW, które mówi  
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o ustanowieniu na tych stawach okręgu rybackiego. Zatem to nie od gminy Pyzdry zależy czy 
te stawy będą retencyjne, czy rybackie.  
Wspomniał, że owego czasu na Flisie w Kołaczkowie musiał powstać zator, bo na szandorach 
przy stawie szybkim zaczęły się zbierać różnego rodzaju śmieci i wtedy poziom w stawach 
podniósł się, a na Flisie w gminie Kołaczkowo spadł. Czyli wysoki poziom wody  
w stawach nie ma większego wpływu na utrzymywanie się dużych ilości wody w gminie 
Kołaczkowo.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że jak zostanie pogłębiony rów, który biegnie przez 
staw w Borkowie to wtedy wodę zbierze z dużego terenu. Także z Borzykowa. Ale należy go 
udrożnić, bo teraz jest zarośnięty i nie zbiera wody.  
Henryk Pyrzyk, radny  stwierdził, że dużo winy jest po stronie rolników, którzy w ostatnich 
latach doprowadzili w wielu przypadkach do zaorania rowów.  
Przemysław Dębski, sekretarz obecnie problemy ze złą nawierzchnią dróg gminnych 
występują w wielu sołectwach z uwagi na wysoki poziom szczególnie wód gruntowych. Do 
tematu budowy czy poprawy nawierzchni w/w dróg należy podejść dopiero po dokonaniu 
odwodnienia. A pracy będzie bardzo dużo, bo odnowienia wymagają rowy, należy 
zamontować nowe przepusty.  
Mieczysław Podlewski, radny – pieniądze na meliorację są bardzo potrzebne. Ale wspomniał, 
że jesienią został zasypany rów przy drodze powiatowej w m. Olsz. Dwa wjazdy na działkę  
p. Nowaka zostały zasypane. Powyższy fakt był zgłoszony, ale nie było żadnej interwencji. 
Obecnie rowu nie można odtworzyć, bo teren jest zalany wodą.  
Pyrzyk Henryk, radny zwrócił się z zapytaniem, jakie paragrafy zapisane w budżecie na 
oświatę są pokrywane z subwencji oświatowej? 
Stwierdził, że w przypadku gminy Pyzdry subwencja oświatowa w wysokości 5.394.313 zł 
wystarcza tylko na wynagrodzenia, a niektóre gminy pieniądze z subwencji przeznaczają na 
remonty czy inne zadania na rzecz szkół. 
Dlatego jak nie będzie wprowadzona żadna reforma w oświacie, to co roku gmina będzie 
dokładała tyle samo, co w roku poprzednim, albo jeszcze więcej.  
Łącznie gmina Pyzdry na oświatę przeznacza 7.705.500 zł.  
Dobrym rozwiązaniem byłoby pozostawienie jednej szkoły podstawowej w Pyzdrach,  
a szkoły wiejskiej byłyby filiami.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że gmina do zadań związanych z utrzymania 
szkół, przedszkoli, dowozu uczniów dokłada 2,5 mln zł.  
Hanna Frątczak, pracownik oświaty odpowiedziała, że w skład subwencji wchodzą: dodatki 
mieszkaniowe, wynagrodzenia dla nauczycieli, składki ZUS, a zadaniem własnym gminy jest 
utrzymanie szkół, oddziały przedszkolne, przedszkola, świetlice szkolne, dowozy. 
Subwencja oświatowa przychodzi na ucznia i w przypadku szkół o dużej licznie uczniów.  
Dla szkoły podstawowej czy gimnazjum w Pyzdrach subwencja wystarcza jeszcze na 
utrzymanie szkół. Ale na terenie gminy są szkoły o małej liczbie uczniów i w tych szkołach 
trzeba dopłacać jeszcze do wynagrodzeń nauczycieli, bo subwencja nie wystarcza.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, ilu jest zatrudnionych nauczycieli w szkołach 
podstawowych i gimnazjum w gminie Pyzdry? Czy są zatrudnieni także osoby spoza gminy. 
Hanna Frątczak, pracownik oświaty odpowiedziała, że w przeliczeniu na pełen etat 
zatrudnionych jest ogółem 87 nauczycieli, a liczbowo ok. 130.  
Liczba uczniów - 974 (szkoły podstawowe, gimnazjum, oddziały zerówkowe i przedszkole). 
Jest zatrudniona 1 emerytka i są zatrudnione osoby spoza gminy Pyzdry.  
Pyrzyk Henryk, radny zapytał, kto zaplanował 7% podwyżkę dla nauczycieli, a 5% 
podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pracowników obsługi szkół? 
Hanna Frątczak, pracownik oświaty odpowiedziała, że dla nauczycieli podwyżka jest 
ustalona odgórnie i gmina musi wypłacić.  
Pyrzyk Henryk, radny – podwyżka powinna być równa dla wszystkich po 7%.  
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Hanna Frątczak, pracownik oświaty poinformowała, że do końca stycznia roku następnego 
przygotowuje się sprawozdanie o wynagrodzeniach nauczycieli. Jeżeli nie osiągają średnich 
wynagrodzeń, to gmina musi im wypłacić dodatek wyrównawczy.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, w jakim stanie technicznym jest autobus szkolny? Czy 
nie trzeba już pomyśleć o zakupie nowego?  
Hanna Frątczak, pracownik oświaty odpowiedziała, że nie jest to stary autobus. Co roku jest 
konserwowany.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy mogą nim jeździć tylko uczniowie, czy 
pracownicy też.  
Hanna Frątczak, pracownik oświaty – jeżdżą nim uczniowie, a pracownicy jak są wolne 
miejsca.  
Pyrzyk Henryk, radny stwierdził, że z dokumentów wynika, że w urzędzie w ciągu 10 lat co 
roku była 10% podwyżka na wynagrodzenia. Od roku 2001 kwota na wynagrodzenia wzrosła  
o 100%.  
Marek Kruszczak, radny stwierdził, że z jednej strony p. Pyrzyk proponuje wyższą 
podwyżkę dla pracowników urzędu, a z drugiej strony mówi, że w urzędzie jest taki duży 
wzrost wydatków na wynagrodzenia.  
Pyrzyk Henryk, radny – szkoda, że nie można z dochodów bieżących chociaż 10% 
wygospodarować na inwestycje, tylko zaciągać kredyt na ich realizację.  
Trzeba szukać oszczędności.  
Antonina Balicka, skarbnik – gmina zaciąga kredyt, ale w latach następnych musi go 
spłacać. Terminy spłaty kredytów są wydłużone, by gmina mogła otrzymać pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
Kredyty można szybciej spłacać, gdy będą wolne środki.  
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.   

 
Ad. 5.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że gmina otrzymała negatywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16.12.2010r. w sprawie wyrażenia opinii 
o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry (uchwała Nr SO-
0952/II/39/7/Ko/2010 Składu Orzekającego). Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
W związku z powyższym wykreślono budowę przedszkola w Pyzdrach.  
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca komisji – budowa przedszkola jest potrzebna, ale 
tylko za środki własne gminy niemożliwa. Dlatego należy szukać możliwości pozyskania 
dofinansowania na to zadanie inwestycyjne.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że z danych statycznych dotyczących urodzin wynika, że 
nadal jest niski poziom urodzeń dzieci. Może wprowadzenie innego systemu działalności 
placówek oświatowych w gminie rozwiązałoby istniejący stan w oświacie.  
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Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca komisji – wnioskowała o dopisanie w uzasadnieniu 
do wieloletniej prognozy finansowej Gminy budowy drogi Wrąbczynkowskie Holendry.  
 
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że z uwagi na negatywną opinię RIO planuje się 
zmniejszyć wydatki w roku 2012 o kwotę 1.224.328 zł, a w roku 2013 o kwotę 802.400 zł.  
Po czym odczytała projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025. Projekt stanowi załącznik  
 
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.  
 
Ad. 6. 
Przemysław Dębski, sekretarz – do 25.01.2011r. można składać oferty na stanowisko 
dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.  
Henryk Pyrzyk, radny  – aby posiedzenia Komisji odbywały się w godzinach 
przedpołudniowych.  
Mieczysław Podlewski, radny wnioskował, aby radni nie będący członkiem żadnej Komisji 
otrzymywali informacje o terminach posiedzeń Komisji.  
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca komisji – z tego wynika, że w/w radni nie chcą 
przynależeć do żadnej Komisji. Można dokonać zmiany Statutu Gminy, bo każdy radny 
powinien przynależeć do jakiejś komisji.  
Grzegorz Ławniczak, radny stwierdził, że nowi radni mają mydlone oczy w zakresie 
realizacji inwestycji, a uważa, że za rok czy półtora radni ci przejdą do radnych nie 
zrzeszonych obecnie. Przez jakiś czas będą marionetką do głosowania.  
Marek Kruszczak, radny wypowiedzią radnego Ławniczaka poczuł się obrażony. A jeśli 
chodzi o inwestycje, to np. droga we Wrąbczynkowskich Holendrach dopiero została zapisana 
w budżecie pod koniec kadencji, wcześniej nie była uwzględniona. Ale za to drogi na innych 
terenach były wykonywane.  
Teraz realizować inwestycje będzie bardzo ciężko, bo jest duże zadłużenie gminy.  
Henryk Pyrzyk, radny  – Burmistrz nie dba o realizację inwestycji, tylko powiększa 
administrację.  
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca komisji – poprosiła p. Sekretarza o przygotowanie 
informacji ile w ciągu ostatnich 5 lat zostało przyjętych pracowników, jakie nowe zadania 
doszły. 
Przemysław Dębski, sekretarz – liczba pracowników wzrosła, ale to wynika ze zwiększonego 
zakresu działalności. Została np. wybudowana hala sportowa, do obsługi której potrzebni są 
pracownicy, którzy są pracownikami Urzędu. Kiedyś gmina nie wypłacała stypendiów, od 
jakiegoś czasu wypłaca. Są to przykłady zwiększonego zakresu zadań przez gminę.  
Dodał, że w obecnej sytuacji w zakresie inwestycji należy dokonać podziału na inwestycje, 
które gmina może wykonać tylko z własnych środków i na takie, na które otrzyma 
dofinansowanie. Dlatego należy korzystać z możliwości finansowego wsparcia gminy  
i wykonywać inwestycje, na które jest jeszcze szansa otrzymania środków zewnętrznych.  
W ubr. udało się pozyskać środki unijne na budowę drogi Górne Grądy, wodociąg, kanalizację. 
Na drogi istnieje jeszcze możliwość otrzymania wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, ale obecnie są to już niewielkie środki (ostatnio gmina pozyskała 
na drogę Ruda Komorska).  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że plac zabaw w Rudzie Komorskiej jest 
usytuowany na niskim terenie, na który spływa gnojowica z przyległej posesji. Plac powinien 
zostać przeniesiony w inne miejsce.   
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Grzegorz Ławniczak, radny – zapytał, kto wprowadził do porządku obrad II sesji Rady 
Miejskiej temat dotyczący wynagrodzenia burmistrza? 
Mieczysław Podlewski, radny – gdyby burmistrz nie miał wynagrodzenia z urzędu, to i tak by 
tutaj był, bo robi swoje interesy. Czego się nie da, to się wyniesie. 
Dodał, że gdy w ubr. była budowana droga, to jedna osoba słyszała jak próbowano wywieź 
samochód kamienia, ale nie doszło do tego.  
Przemysław Dębski, sekretarz – prawo inicjatywy uchwałodawczej ma burmistrz i ¼ 
ustawowego składu rady. Projekt uchwały wprowadził burmistrz.  
Podobna sytuacja występuje, gdy radni wprowadzają uchwałę o dietach dla radnych.  
 
Radni zebrani na posiedzeniu komisji poruszyli tematy dotyczące:  
- budowy parkingu w Rudzie Komorskiej,  
- budowy dróg,  
- tzw. „afery wodnej” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej,  
- akcji powodziowej na przełomie maj/czerwiec 2011r., 
- doprowadzenia wodociągu do posesji w Lisewie położonych za mostem,  
- budowy kanalizacji burzowej w Pyzdrach,  
- obecnej sytuacji w sołectwie Kruszyny. Stwierdzono, że najpierw należy wykonać 

odwodnienie terenu (udrożnić rowy). 
- organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  
- likwidacji urzędu pocztowego w Pyzdrach.  
  
Ad. 6.  
Plan pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2011 r.  

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. Zapoznanie się z protokołami pokontrolnymi po przeprowadzonych kontrolach  

w urzędzie i w jednostkach – zakładach organizacyjnych - po przeprowadzonych 
kontrolach.  

4. Wydatkowanie środków finansowych na inwestycje realizowane przez gminę w 2011r 
– wybiórczo co kwartał. 

5. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji – IV kwartał.  
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.  

Na powyższym protokół zakończono.  
 
 
Protokołowała:       Przewodniczący: 
Alina Banaszak       Hanna Skrzydlewska 

  
 
 


