
Protokół nr 4/2011 
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej  

z dnia 27 czerwca  2011 roku 
w godzinach 1100– 1350. 

 
 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. W posiedzeniu uczestniczyli także radni: Marek 
Wardeński, Henryk Pyrzyk, Mieczysław Podlewski, Grzegorz Ławniczak.  
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2010r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Pyzdr. 

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

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r   
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta 
Pyzdry.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Miastu – Osiedle Pyzdry 
prawa do korzystania z wyodrębnionych środków z budżetu gminy na zasadach  
i trybie określonym w ustawie o funduszu sołeckim.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Pyzdry.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa 
uznanego za pomnik przyrody  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry”.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry”.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
położonych w Pietrzykowie i Pietrzykowie – Kolonii.  

12. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0954/59/7/2011/Ko Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2011r. w sprawie 
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pyzdr sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Pyzdry za 2010r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
Radni nie zgłosili pytań.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2010r („za” – 4). 
 
Ad. 2.  



Alina Banaszak, pracownik Urzędu odczytała protokół nr 3/2011 Komisji Rewizyjnej z 
dnia 24.05.2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr za 2010r. Protokół 
Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu 
Radni nie zgłosili pytań.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Pyzdr („za” – 4).  
 
Ad. 3.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025.  
Realizacja budżetu 2011 r. ulegnie zmianie, ponieważ zmniejsza się wydatki na inwestycje – 
nie będzie budowana promenada oraz zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji burzowej 
w wyniku przetargu.  
Powyższe zmiany w budżecie powodują konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.  
Przemysław Dębski, sekretarz powiedział, że promenada w Pyzdrach nie będzie budowana.  
Ostatnio utrzymywał się wysoki stan wody w rzece i uzasadnione jest zlokalizowanie 
promenady wyżej na skarpie. Ale na zmianę lokalizacji gmina nie otrzymała zgody  z Urzędu 
Marszałkowskiego, który  przyznaje dofinansowanie unijne.  
Promenada przebiegająca wyżej to inne działki geodezyjne, nowa dokumentacja, pozwolenie 
na budowę.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025 („za” – 4).  
 
Ad. 4.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
Marek Wardeński, radny zapytał, czy została sprawdzona dokładnie sprawa odzyskania 
przez gminę podatku VAT z tytuły budowy kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że sprawa została sprawdzona. Wykonanych 
przyłączy gmina nie przekaże Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Wszystkie niezbędne 
dokumenty zostały dostarczone do Urzędu Skarbowego, który należne pieniądze przekazał 
gminie.   
Kanalizacja jest inwestycją, która przynosi zyski, więc gmina mogła podatek Vat odzyskać.  
Obecnie budowana jest kanalizacja deszczowa. Gdyby gmina pobierała opłaty od 
mieszkańców za odbieranie wody opadowej, wtedy gmina podatek Vat mogłaby odzyskać.  
Ale to jest trudniejsze do wprowadzenia.  
Hanna Skrzydlewska, radna zaproponowała, aby z części pieniędzy, które zostały z budowy 
kanalizacji deszczowej wykonać nową nawierzchnie drogi i chodniki przy ul. Krótkiej. 
Koszty zadania są znane i całkowicie mieszczą się w budżecie.  
Ulicą Krótką, na której jest bruk będzie budowana kanalizacja burzowa. Według 
dokumentacji miała zostać przywrócona droga o dotychczasowej nawierzchni, czyli bruk. A 
teraz jest propozycja, aby zamiast bruku ułożyć drogę z trylinki i wykonać nowe chodnik.  
Przekazała kosztorys realizacji tego zadania wraz z uwzględnieniem ok. 50 m ułożenia nowej 
drogi na ul. Kościuszki, która łączy ul. Krotką.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – należałoby wykonać kosztorys w/w zadania i później 
porozmawiać z wykonawcą kanalizacji burzowej.  
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że realizacja tylko zaplanowanych inwestycji może 
pozwolić na ujęcie w 2012r. budowy przedszkola. W innym przypadku może to nie być 
możliwe.  
Przypomniała, że na inwestycje jest planowany kredyt.  



Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że zostanie skierowane pismo do Starostwa 
Powiatowego we Wrześni o wykonanie nowej nawierzchni drogi przy ul. Kościuszki, przez 
którą będzie przebiegała nowa linia kanalizacji burzowej na dalszym odcinku. Jednak budowa 
nowej nawierzchni na ul. Krótkiej i części ul. Kościuszki nie przekroczy budżetu 
zaplanowanego na realizację budowy kanalizacji.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zapytała na ile możliwe jest rozpoczęcie 
budowy przedszkola w Pyzdrach w 2012r.mając na uwadze to, że dokumentacja jest już 
wykonana? Zaproponowała, aby budowa przedszkola była jako punkt priorytetowy został 
zapisany w projekcie budżecie na 2012r.  
Antonina Balicka, skarbnik – dzisiaj jest za wcześnie, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, 
ponieważ nie są znane dochody budżetu gminy min. dotacje, dochody własne.  
Jedną z pierwszych inwestycji będzie zapewne budowa ścieżki rowerowej, na którą gmina 
otrzyma dofinansowanie.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie („za”–4).  
 
Ad. 5.  
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej,. Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za  
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 
Od 2 sierpnia proponuje się cenę za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości 2,20 zł  
i odprowadzonych ścieków 2,52 zł. Zwyżka cen podyktowana jest wzrostem produkcji, 
szczególnie wzrostem ceny energii, opłaty środowiskowej.  
Marek Kruszczak, radny zapytał, jaka jest opłata za wywóz nieczystości z szamba? 
Robert Balicki odpowiedział, że Zakład Gospodarki Komunalnej dysponuje beczkowozem  
o pojemności 4000  m2 . Koszt wywozu ok. 70 zł.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta 
Pyzdry („za” – 4).  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania Miastu – 
Osiedle Pyzdry prawa do korzystania z wyodrębnionych środków z budżetu gminy na 
zasadach i trybie określonym w ustawie o funduszu sołeckim.  
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może przyznać gospodarstwom 
pomocniczym (sołectwo) środki z budżetu gminy.  
Gmina przyznając sołectwom środki w ramach ustawy o funduszu sołeckim może ubiegać się 
o zwrot dofinansowania z budżetu państwa. Natomiast jeżeli zostaną przyznane pieniądze 
Zarządowi Miasta – Osiedla, to w/w zwrotu nie będzie.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania Miastu – Osiedle 
Pyzdry prawa do korzystania z wyodrębnionych środków z budżetu gminy na zasadach 
i trybie określonym w ustawie o funduszu sołeckim („za” – 4).  
 
Ad. 7.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Pyzdry.  
 



Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Pyzdry („za” – 4). 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zniesienia formy 
ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.  
Projekt uchwały dotyczy drzewa – lipy, która znajduje się w Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej. 
W maju 2011r. odłamał się jeden z głównych konarów.  
Gmina wystąpiła do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Wydziału Ochrony 
Środowiska o ocenę stanu drzewa i udzielenie pomocy. Powyższe instytucje pomocy nie 
udzieliły. W związku z tym gmina wystąpiła o wykonanie ekspertyzy, z której wynika, że 
drzewo utraciło wartości przyrodnicze i występuje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego.  
Nie ma możliwości zabezpieczenia drzewa. Rośnie ono na skarpie nad linią energetyczną  
i drogą powiatową. Przy dużych wichurach, które ostatnio się pojawiają pozostała część 
drzewa może się złamać lub przewrócić i spaść na linię energetyczną czy drogę.  
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że drzewa nie należy ścinać, bo stanowi historię Pyzdr. 
Przemysław Dębski, sekretarz – gmina z zewnątrz żadnej pomocy nie uzyskała, aby lipę 
zabezpieczyć. Można rozważyć częściowe ścięcie konara drzewa.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że opinie mieszkańców są 
różne: jedni są przeciwni ścięciu lipy, bo to drzewo ma bardzo wiele lat, drudzy należy 
drzewo ściąć, bo kto weźmie odpowiedzialność w przypadku przewrócenia się drzewa  
i doprowadzenia do tragedii. Dlatego częściowe obcięcie lipy byłoby najlepszym 
rozwiązaniem. A podjęcie uchwały jest konieczne, by w pilnej potrzebie można było szybko 
zadziałać, albo wykonać drobną kosmetykę.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony  
z drzewa uznanego za pomnik przyrody, ale pod warunkiem, że drzewo - lipa nie zostanie  
w całości ścięta. Należy jedynie przeprowadzić zabiegi mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa dla ludzi i mienia („za” – 4).  
 
Ad. 9-10.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry” i projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry”.  
Rada Miejska poprzednio podjęła w/w uchwały, ale wojewoda je uchylił, ponieważ  
w trakcie opracowywania zmiany planu zmieniły się przepisy. Uchwały gminy Pyzdry były 
realizowane według nowych zapisów ustawy, a powinny być kontynuowane według starych 
przepisów. W związku z powyższym pewne procedury zostały ponownie przeprowadzone  
i dzisiaj przedstawione do zaopiniowania.  
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 uchwalenia „Zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry” („za” – 4).  
 
Ad. 11.  
Przemysław Dębski, sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia prawa 
własności nieruchomości położonych w Pietrzykowie i Pietrzykowie – Kolonii.  



Grunt zostanie wykupiony pod chodnik przy drodze wojewódzkiej między m. Rataje a m. 
Pietrzyków. Gdy gmina wykupi grunt, to Wojewódzka Dyrekcja Dróg w Poznaniu będzie 
mogła realizować dalsze prace związane z budową chodnika.  
 
Ad. 12.  
Kazimierz Szablewski, radny zapytał, czy dzieci do przedszkola z Rudy Komorskiej można 
dowozić tylko do Lisewa by nie zwiększać kosztów dowozów szkolnych. Bo dotychczas 
część dzieci było dowożonych do Górnych Grądów, część do Lisewa.   
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odpowiedziała, że rano autobus szkolny zabiera dzieci 
do szkoły w Lisewie z m. Kruszyny, Modlica, Zamość, Ruda Komorska, Łupice, a wracając  
z Lisewa przez Rudę Komorską zabiera dzieci do gimnazjum w Pyzdrach i dzieci do 
przedszkola w Górnych Grądach.  
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji poinformowała, że odbyło się spotkanie  
z wszystkimi dyrektorami szkół z terenu gminy Pyzdry. Celem spotkania było przedstawienie 
informacji o poczynionych oszczędnościach w budżetach szkół na rok szkolny 2011/12.  
Z uzyskanych informacji wynika, że dyrektorzy szkół wiejskich poczynili duże oszczędności 
rezygnując z wielu spraw, by szkoły mogły nadal działać. Natomiast szkoły w Pyzdrach tak 
dużych oszczędności nie zaplanowały.  
Antonina Balicka, skarbnik – niekiedy oszczędności są pozorne, bo np. nauczyciele 
zrezygnowali z nadgodzin, ale jeżeli nie osiągną średnich wynagrodzeń to gmina będzie 
musiała wypłacić zasiłki wyrównawcze.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, czy to prawda, że w przedszkolu został zlikwidowany jeden 
oddział?  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu – od roku szkolnego 2011/12 pięciolatki  
i sześciolatki idą do zerówki. Do zerówki pójdzie 82 dzieci. Dyrektor przedszkola 
zaplanowała 4 oddziały zelówkowe, natomiast jest propozycja, aby w ramach oszczędności 
utworzyć 3 oddziały po 27 uczniów. Z tego względu o jeden oddział jest mniej.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że w sprawie szkoły w Pietrzykowie jeszcze 
decyzje nie zapadły.  
Nowa ustawa o finansach publicznych, która nakazuje równoważenie dochodów i wydatków 
zmusza samorządy, które nie przewidują zwiększenia dochodów poprzez np., podwyżkę 
podatków do szukania oszczędności.  
Jednym z rozwiązań jest przeprowadzenie reformy oświaty. Takie działania prowadzi gmina 
Kołaczkowo, Zagórów. W podobnych gminach jak Pyzdry działa jedna szkoła i dwa zespołu 
najczęściej.  
Także w gminie Pyzdry takie działania są rozważane.  
Ponadto poinformował, że w gminie Pyzdry stacjonować będzie karetka pogotowia. 
Stacjonować będzie na placu Gminnej Spółdzielni przy ul. Wrzesińskiej. Karetkę będzie 
obsługiwało pleszewskie centrum medyczne.  
Dożynki gminne odbędą się dnia 21 sierpnia 2011 w Dłusku.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że prezes PiS Jarosław 
Kaczyński w przesłanym pismie proponuje podjęcia przez samorządy uchwały w sprawie 
uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat 
w rolnictwie dla Polski.  
Jeżeli będzie wola pozostałych radnych, to projekt uchwały w w/w sprawie zostanie 
przygotowany na najbliższą sesję.  
Kazimierz Szablewski, radny poruszył temat zwiększenia kosztów dojazdu radnych na 
posiedzenia.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że są oszczędności i nie warto w tej sprawie 
przygotowywać informacji, bo wzrost kosztów przejazdu jest bardzo mały.  



Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zaproponowała, aby na sesji zebrać 
dobrowolne kwoty na rehabilitację dla poparzonej Olgi z m. Rataje.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, na jakim etapie jest sprawa dotycząca udzielenia pomocy 
poszkodowanym sadownikom przez wiosenne przymrozki? 
Bo jest wiele osób, które utrzymują się tylko z sadów.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że po ostatnim z potkaniu z p. Burmistrzem 
zostało wystosowane pismo do wojewody z uwagą, że przelicznik plonów jest zbyt niski  
i krzywdzi sadowników. Są prowadzone działania, aby spotkać się z wojewodą  
i porozmawiać, by sadownicy, którzy nie mają udokumentowanej sprzedaży mogli skorzystać  
z podwyższonej wartości wyszacowania plonów.  
W obecnej sytuacji dla sadowników utrzymujących się tylko z sadów potrzebna byłaby od 
zaraz jednorazowa pomoc, później preferencyjny kredyt. Ale to zależy od decyzji rządu.  
Najlepszym rozwiązaniem byłoby wywołanie spec ustawy, która wprowadza przepisy 
nadzwyczajne.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała o stan drogi w sołectwie Kruszyny, która była 
utwardzana w okresie zimowym? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że poziom wody w rzece jest niski. W związku 
z tym tereny wokół w/w drogi osuszyły się. Droga została wywieziona kamieniem i jest teraz 
przejezdna.  
W sołectwie Kruszyny nie ma zainteresowania utworzeniem spółki wodnej. Spółka powstała 
tylko w sołectwie Ruda Komorska i Zamość.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


