
Protokół nr 9/2011 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 12 grudnia 2011 roku 

w godzinach 1430– 1545. 
 

 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
otworzyła p. Hanna Skrzydlewska stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu 
uczestniczy 6, 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 – 2025.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012r.  
3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2011 rok.  
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012r.  

 
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w prognozie wieloletniej znalazły się 
inwestycje, które są zapisane w budżecie na 2012r.  
Jest też zapisana budowa przedszkola – realizacja rozłożona na cztery lata.  
Dodała, że gdyby gmina chciała spłacać kredyt zaciągnięty na budowę przedszkola bez 
długiej karencji, to wszystkie wskaźniki związane z zadłużeniem gminy byłyby negatywne, 
byłyby za wysokie i nie mieściłyby się w granicach zapisanych w ustawie o finansach 
publicznych.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała czy są prowadzone działania w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej w Pyzdrach?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że właściciele działek przylegających do 
przyszłej ścieżki rowerowej zostali powiadomieni o rozpoczęciu robót w przyszłym roku  
i o przywrócenie granic swoich działek.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0957/4/7/Ko/2011 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletnie prognozy finansowej Gminy i Miasta 
Pyzdry.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 – 
2025 („za” – 4).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 – 2025 („za” – 2, 
nieobecny -1).  
 
 
 



Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody z tytułu mienia będą pochodziły ze 
sprzedaży działek, nieruchomości położonej w m. Królewiny, z tytułu dzierżawy.  
W dochodach zostały zapisane wszystkie przyznane gminie dotacje, na które gmina ma już 
podpisane umowy.  
W wydatkach zapisano wszystkie wydatki związane z realizacją wszystkich zadań 
publicznych np. utrzymanie szkół, OSP, urzędu. Zaplanowano budowę przedszkola  
Marek Wardeński, radny zaproponował, aby dla nauczycieli pozostawić podwyżkę  
w wysokości 3,8%, a dla pracowników samorządowych zamiast 5% pozostawić 4% mając na 
uwadze obecną sytuację w gminie. W niektórych sąsiednich gminach podwyżki dla 
pracowników nie są przewidziane.  
Antonina Balicka, skarbnik – może w niektórych gminach na 2012r. podwyżki nie zostały 
zaplanowane, ale w poprzednich latach w gminach tych zwiększane były wynagrodzenia.  
Wynagrodzenia pracowników samorządowych w gminie Pyzdry nie są wysokie i planowany 
wzrost wynagrodzeń jest uzasadniony.  
Henryk Pyrzyk, radny zauważył, że od 1999r. fundusz na wynagrodzenia wzrósł o 100%.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że fundusz płac jest wyższy, ale ile przez 
ten okres czasu zostało przekazanych gminie zadań do realizacji np. stypendia, akcyza.  
Hanna Skrzydlewska, radna stwierdziła, że inflacja wyniesie 4,5%, zatem faktyczna 
podwyżka wynagrodzeń wyniesie 0,5%.  
Następnie zapytała o dalsze losy promu w Dlusku.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że gmina ma zezwolenie na używanie promu  
w Dłutku z żeglugi śródlądowej do 2013r. Gmina nie będzie dłużej utrzymywała promu. 
Mogą go użytkować rolnicy. Ale sami rolnicy nie są wstanie sami finansować utrzymania 
promu.  
  
W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące średniego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych, działalności spółek wodnych działających na terenie gminy (Ruda 
Komorska, Ksawerów), opłacania za podopiecznych przebywających w domach pomocy 
społecznej.  
 
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/4/7/Ko/2011 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29.11.2011r. w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2012r..  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok („za” – 4).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy i Miasta Pyzdry na 2012 rok („za” – 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 3.  
Opracowano sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok.  
 
Ad. 4.  
Opracowano plan pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2012r.  
 

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. Wydatkowanie środków finansowych na inwestycje realizowane przez gminę w 2011r  
      – wybiórczo, co kwartał. 
4. Inne sprawy wynikłe w trakcie roku. 
5. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji – IV kwartał.  
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok.  

 
Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji na 2012 rok 
 

1. Opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał będących przedmiotem 
działalności komisji (przed każdą sesją). 

2. Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych oraz stanowisk Komisji w zakresie jej 
kompetencji. 

3. Konsultacje społeczne w placówkach oświatowych, kulturalnych, pomocy społecznej. 
Udział członków komisji w innych spotkaniach tematycznych związanych z zakresem 
pracy komisji ( w miarę istniejących potrzeb). 

4.  Omówienie funkcjonowania Centrum Kultury, Sportu i Promocji w tym oferty 
kulturalnej i sportowej dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.  

5. Organizacja spotkań z dyrektorami placówek oświatowych, pomocy społecznej, 
zdrowia, muzeum, biblioteki. Analiza budżetów szkół, przedszkola i innych placówek 
będących przedmiotem działalności komisji.  

6. Zapoznanie się z warunkami nauki oraz dowozów dzieci włączonych do Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach z obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Pietrzykowie. 

7. Wysłuchanie sprawozdania z funkcjonowania interdyscyplinarnego zespołu ds. 
zapobiegania przemocy w rodzinie.  

8. Zapoznanie się z problemami opieki nad osobami starszymi i osobami 
przebywającymi w DPS. 

Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 
 
 


