
Protokół nr 8/2011 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
z dnia 15 grudnia 2011 roku 

w godzinach 900– 1200. 
 

 Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący Komisji p. Andrzej Łyskawa 
stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi quorum, 
przy którym Komisja może obradować.  
Radny Wardeński uczestniczył w posiedzeniu Komisji budżetowej i zdrowia. 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy  
i Miasta Pyzdry jest sporządzona do roku 2025 żeby spełnić wymogi ustawy o finansach 
publicznych. Prognozę opracowuje się na okres, na jaki są zaciągnięte kredyty.  
W prognozie ujęte są wszystkie inwestycje, które są ujęte w budżecie na 2012 r. Poza rok 
2012 wykracza zadanie związane z budową wysypiska śmieci w Lulkowie, które jest 
zaplanowane do realizacji do roku 2017. 
W prognozie zapisana jest budowa przedszkola rozłożona na 4 lata.  
Gdy do budowy przedszkola przystąpi się w 2012r., to z konstrukcji prognozy wynika, że 
kredyt zaciągnięty w 2012r. nie może być spłacany w 2013r. , ponieważ wtedy wskaźniki 
byłyby niekorzystne. W związku z tym trzeba będzie przy zaciągnięciu kredytu 
inwestycyjnego w 2012r. wnosić do banku udzielającego kredyt o karencję dwuletnią. Czy 
taki kredyt gmina otrzyma, to okaże się dopiero wtedy, gdy zostanie ogłoszony przetarg na 
udzielenie kredytu.  
Zostały przyjęte warianty oszczędnościowe. Przyjęto, że dochody będą wzrastały średnio o 
2%, a wydatki bieżące będą stały na poziomie prawie niezmienionym. Czynione są 
oszczędności, żeby można było spłacać kredyty.  
Dodała, że jeżeli budżet zostanie przyjęty, to na początku roku gmina wystąpi do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o opinię możliwości spłaty kredytu. Jeżeli gmina pozyska korzystny 
kredyt, to przystąpi do realizacji inwestycji. 
Marek Kami ński, radny zapytał, czy gmina musi mieć przedszkole? Czy nie warto byłoby 
rozważyć przekazanie prowadzenia przedszkola w prywatne ręce i zaniechać budowy nowego 
budynku przedszkola? 
Andrzej Łyskawa, radny poparł propozycję radnego. Dodał, że budowa przedszkola będzie 
bardzo dużym wydatkiem dla gminy, ponieważ nie ma możliwości pozyskania zewnętrznego 
wsparcia finansowego na budowę.  
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.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012 – 2025 („za” – 3, 
nieobecny -1).  
 
Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody z zakresu składników mienia 
komunalnego zostały naliczone na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych.  
Dochody z tytułu sprzedaży zostały zaplanowane ze sprzedaży nieruchomości w m. 
Królewiny i sprzedaż działki.  
Zostały także uwzględnione w budżecie dochody z tytułu dofinansowania na realizację 
inwestycji, na które gmina ma już podpisane umowy.  
Pozostałe dochody zostały zapisane w oparciu o pisma Ministra Finansów i Wojewody.  
Natomiast wydatki są zaplanowane na poziomie roku 2011. Dla nauczycieli zaplanowane są 
podwyżki wynagrodzeń w wysokości 3,7%, dla pracowników samorządowych – 5%. 
Dla Muzeum i Biblioteki zostały zaplanowane wydatki o 5% niż w 2011r. Natomiast dla 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji o 100.000 zł niż przed rokiem.  
Wydatki bieżące pochłoną 50% budżetu. Wydatki oświatowe związane z utrzymaniem szkół, 
to największe oszczędności zostały poczynione na szkołach.  
Na szkołę w Pietrzykowie zaplanowane są tylko wydatki do sierpnia 2012r.  
Marek Kami ński, radny zapytał czy w dobie oszczędności konieczne jest planowanie  
środków na podwyżki dla pracowników? Jest plan likwidacji szkoły, a jednocześnie planuje 
się pieniądze na podwyżki wynagrodzeń.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że dla nauczycieli tak, bo to nauczyciele mają 
zagwarantowane odgórnie. Natomiast 5% podwyżka dla pracowników samorządowych 
stanowi temat do dyskusji.  
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że wynagrodzenia pracowników nie są wysokie, 
dlatego proponuje się 5 % wzrost.  
Marek Kami ński, radny powiedział, że została utworzona jednostka kultury - Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji by zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi kultury, sportu i 
rekreacji. A okazuje się, że w budżecie gminy są jeszcze wydzielone środki na promocję.  
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na 
stanowisku, że wydatki z zakresu promocji i sportu nie mogą być realizowane przez Centrum 
Kultury. Zadania te muszą być realizowane jako zadania własne gminy.  
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że w budżecie gminy nie ma inwestycji w zakresie 
rozwoju gospodarczego. Realizacja inwestycji idzie w innym kierunku np. pobudowane 
zostało boisko orlik, w planie jest budowa boiska sportowego, hala sportowa, ścieżka 
rowerowa.  
A chodzi o to, żeby jakiś zakład pracy powstał. By były nowe miejsca pracy. Gmina zakładu 
nie pobuduje, ale powinna dysponować gruntem dla inwestorów.  
Realizuje się inwestycje, na które gmina otrzymuje dofinansowanie. Ale inwestycje te nie 
wpływają na rozwój gospodarczy gminy.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że w sytuacji gminy Pyzdry należy robić dużo  
w kierunku utrzymania młodych ludzi w gminie. Dlatego ważne też są takie inwestycje, które 
spowodują, że młodzi ludzie będą chcieli w gminie pozostać. Już od dawna jest tak, że ludzie 
z małych miejscowości, miasteczek są zmuszeni poszukiwać pracy poza obszarem gminy,  
w której mieszkają.  
Za granicą tak się od dawna dzieje, ludzie dojeżdżają do pracy codziennie kilkadziesiąt 
kilometrów.  
Gmina powinna stworzyć odpowiedni plan zagospodarowania i dobre warunki do rozwoju 
gminy. Przykładem niech będzie zbieranie wniosków do zmiany studium i planu 
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zagospodarowania przestrzennego gminy. Każdy mieszkaniec może swoje propozycje 
zgłosić. Każda propozycja zostanie dokładnie przeanalizowana.  
Terenów pod inwestycje nie ma zbyt wiele. Coraz więcej pojawia się sadów. Zapewne za 
kilka lat, jeżeli będą występowały niekorzystne warunki, takie jak ostatnio, to produkcja 
sadownicza może stać się niedochodowa. 
Największe znaczenie dla rozwoju gospodarczego gminy mogą mieć grunty zlokalizowane 
wzdłuż dróg wojewódzkich. Gmina może rozważyć kwestię uzbrojenia działek. 
Utrzymanie młodego pokolenia w Pyzdrach, to zapewnienie młodym małżeństwom 
możliwości posłania dziecka do przedszkola. Infrastruktura sportowa też nie pozostaje bez 
znaczenia, bo coraz więcej ludzi kładzie nacisk na zdrowy tryb życia  
Gmina Pyzdry objęta jest wieloma obostrzeniami np. Natura 2000, park krajobrazowy, nadzór 
konserwatora zabytków.  
Gmina nigdy nie przeszkadzała w podejmowaniu działań przez inwestorów. Przykładem była 
zmiana planu zagospodarowania dla zakładu, jaki miał powstać na gruntach m. Tarnowa.  
Ostatecznie jednak do powstania zakładu nie doszło.  
Należy także stworzyć dobre warunki mieszkaniowe, by młodzi ludzie chcieli mieszkać w 
Pyzdrach pomimo pracy poza gmina.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że teren w kierunku Borzykowa jest 
przeznaczony pod usługi i działalność gospodarczą. W perspektywie należałoby pomyśleć  
o doprowadzeniu wody i kanalizacji. Z czasem w/w teren może się zacząć rozwijać 
gospodarczo.  
Gmina posiada wzdłuż drogi wojewódzkiej grunty, ale znajdują się one na terenach 
zalewowych. 
Była propozycja zlokalizowania zakładu w Tarnowej, ale dla inwestora położenie gruntu  
i dojazd nie był korzystny.  
Ostatnio widoczna jest tendencja do wydzielania działek budowlanych. To sygnał, że ludzie 
w Pyzdrach chcą mieszkać.   
Zapotrzebowanie na prace w gminie Pyzdry jest. Jedynym dużym zakładem pracy  
w Pyzdrach jest GC.  
Istniał zakład WG. Dopóki miał stałego odbiorcę to działał.  
Później trudno było zakładowi nawiązać nową współpracę chociażby ze względu na 
lokalizację budynków zakładu.  
Duże samochody ciężarowe nie mogą wjechać na teren zakładu by mechanicznie wyładować 
czy załadować towar).  
Kierownictwo zakładu przymierza się do sprzedaży poszczególnych budynków  
W ostatnim czasie są duże możliwości pozyskiwania dofinansowania na inwestycje sportowo 
– turystyczne. Dlatego też korzystne warunki dofinansowania powodują, że gmina 
przystępuje do realizacji w/w obiektów np. orlik, ścieżka rowerowa.  
Andrzej Łyskawa, radny zapytał czy na urzędzie nie można zrobić oszczędności? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że ostatnio największe wydatki  
w budżecie gminy są ponoszone na oświatę i tam też szuka się najpierw oszczędności.  
Dodał, że może przyjść taki czas, że trzeba będzie zacząć oszczędzać także na urzędzie, a 
temu mogą towarzyszyć konkretne i niepopularne decyzje.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/4/7/Ko/2011 Składu Orzekają- 
cego 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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2012 rok bez 5% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 
samorządowych („za” – 3, nieobecny -1).  
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Ad. 3.  
Opracowano sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok.  
 
Ad. 4.  
Opracowano plan pracy Komisji na 2012r.  

1. Działania na rzecz prawa samorządowego, aby nie było łamane w Radzie i w Urzędzie 
Gminy.  

2. Prowadzenie działań mających na celu rozwój gospodarczy oraz powstawanie nowych 
miejsc pracy na terenie naszej Gminy. 

3. Uczestniczenie przy rozstrzyganiu przetargów poprzez obecność przy otwieraniu ofert 
potencjalnych wykonawców.  

4. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-
Kanalizacyjnych w zakresie wszystkich prac i usług na rzecz społeczności gminnej.  

5. Opiniowanie projektów uchwał materiałów innych materiałów przedłożonych Komisji  
w celu podjęcia uchwał na sesji.   

6. Spotkania półroczne z Komendantami Policji i Straży Pożarnej oceniające stan 
bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta oraz analizowanie wniosków.  

7. Wszelkie inne działania, które mogą się pojawić w ciągu roku i będą wymagały naszej  
oceny, opinii  i inicjatywy celem ich rozwiązania. 

 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  


