
Protokół nr 10/2011 
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej z Przewodniczącym Rady, 

Burmistrzem, Przewodniczącymi wszystkich Komisji Rady Miejskiej, 
Wiceprzewodniczącymi Rady i Skarbnikiem Pyzdr  

z dnia 16 grudnia 2011 roku 
w godzinach 1400– 1500. 

 
 Posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej otworzyła p. Hanna Skrzydlewska 
stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 3, co stanowi quorum, 
przy którym Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
Tematyka posiedzenia: 
Wydanie opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2012r.  
 
Opinie poszczególnych Komisji  
 
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
Na posiedzeniu Komisji dyskutowano, że budżet gminy na 2012 rok nie sprzyja rozwojowi 
gospodarczemu gminy. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2012 rok, ale bez 5% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 
samorządowych – administracji, obsługi szkół.  
Skoro konieczne jest szukanie oszczędności, to należy ich szukać, ale nie tylko w jednym 
miejscu.  
Dodał, że osobiście będzie głosował przeciwko budżetowi, z uwagi na to, że jest w nim ujęta 
likwidacja szkoły podstawowej w Pietrzykowie.  
Zwrócono także uwagę na to, aby ponownie przeanalizować możliwość przekazania 
przedszkola w prywatne ręce. Budowa nowego przedszkola, to duży wydatek, a gmina nie ma 
możliwości pozyskania żadnego dofinansowania na to zadanie.   
 
Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń do przedstawionego projektu budżetu na 2012r. 
Zastanawiano się nad podwyżkami, jednak uznano, że proponowane podwyżki podyktowane 
są inflacją. Faktyczna podwyżka będzie bardzo mała.  
Założenia budżetu zostały przyjęte pozytywnie.  
 
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej  
Komisja rozpatrując projekt budżetu dyskutowała dużo na temat 5% podwyżki dla 
pracowników. Praktycznie to inflacja pokryje podwyżkę A wynagrodzenia pracowników nie 
są wysokie.  
Dyskutowano na temat planowanych inwestycji. Do niektórych jak budowa ścieżki 
rowerowej gmina otrzyma dofinansowanie, więc realizacja takich zadań jest jak najbardziej 
wskazana.  
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Hanna Skrzydlewska zapytała, czy to prawda, że szkoła w Pietrzykowie będzie prowadzona 
przez Stowarzyszenie?  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że wpłynęło pismo informujące o tym, że 
zawiąże się Stowarzyszenie, które będzie prowadziło szkołę.  
Na razie prowadzone są działania bez rozmowy z dyrektorem szkoły.  
Hanna Frątczak, pracownik urzędu odczytała treść pisma złożonego przez Komitet 
Założycielski Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza szkoła” 
w Pietrzykowie w sprawie użyczenia wraz z wyposażeniem sal szkoły w Pietrzykowie  
z przeznaczeniem na otwarcie społecznej szkoły w celu kontynuowania nauki przez dzieci 
klas 0-VI z miejscowości przynależnych do szkoły z terminem otwarcia 1 września 2012.   
Antonina Balicka skarbnik, stwierdziła, że stowarzyszenie musi wiedzieć, że na utrzymanie 
szkoły otrzyma tylko subwencję, bez żadnych dodatkowych środków.  
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że wczoraj zostały powołane władze 
stowarzyszenia, są prowadzone działania w zakresie rejestracji Stowarzyszenia, a do 
dyrektora szkoły Komitet ma ewiwalentny stosunek, bo dyrektor szkoły nie wykazał żadnego 
zainteresowania.  
Od chwili, gdy dyrektor szkoły dowiedziała się o likwidacji szkoły nie zrobiła nic. Nie 
zaprosiła rodziców, by wspólnie ustalić, co dalej.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że rodzice powinni wiedzieć, że może dojść do 
tego, że będą musieli łożyć na utrzymanie szkoły.  
Marek Wardeński, radny podał przykład wędkarzy, którzy chcieli założyć stowarzyszenie. 
Aby je utworzyć była zgoda, ale jak przyszło do opłacania składki, to chętnych już nie było.  
Dlatego rodzice dzieci z Pietrzykowa muszą być świadomi tego, że wydatek finansowy może 
ich czekać.  
Dodał, że jak stowarzyszenie będzie prężnie działało, to może przyciągnąć dzieci z innych 
miejscowości, także z Pyzdr.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz stwierdził, że rozważany jest od dłuższego czasu remont 
dolnej części budynku Urzędu, na co należałoby wydzielić środki.  
Uznano, że drobny remont dolnej części budynku jest zasadny, ale o pieniądzach na to 
zadanie będzie można podyskutować np. dopiero po przeprowadzeniu przetargów na 
inwestycje. Obecnie wolnych środków nie ma. Powinno powstać biuro obsługi klienta. 
Marek Wardeński, radny zapytał, czy gmina jest przygotowana do ogłoszenia przetargu na 
budowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego?  
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o projekcie budżetu na 2012 r. jest pozytywna, ale zwraca uwagę, na to, że nie może 
stwierdzić, że wieloletnia prognoza jest realna  
Dlatego zaproponowała, aby po uchwaleniu budżetu w styczniu wystąpić do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o opinię o możliwości spłaty kredytu. W przypadku otrzymania pozytywnej 
opinii należy rozpisać przetarg na kredyt bankowy. Wtedy gmina będzie dopiero wiedziała, 
czy uzyska kredyt z dłuższą karencją spłaty, bo taki tylko może zaciągnąć. Dopiero, gdy 
gmina będzie miała kredyt rozpisać przetarg na budowę przedszkola.  
Poinformowała, że w minionym roku były trudności z poszukaniem banku, który chciałby 
udzielić kredyt gminie. Dlatego tak ważne jest, aby przed przystąpieniem do przetargu na 
wykonanie inwestycji mieć już zapewnione środki w postaci kredytu.  
Dodała, że sytuacja finansowa gminy jest trudna i o tym informuje radnych. 
Marek Wardeński, radny stwierdził, że po przyjęciu w/w procedury przetarg na budowę 
przedszkola rozstrzygnie się dopiero w połowie roku, a korzystnie jest rozpisywać przetarg na 
początku roku.  
Hanna Skrzydlewska, radna zaproponowała, aby na początku stycznia równolegle wystąpić 
do RIO o opinię i rozpisać przetarg na kredyt.  
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Marek Wardeński, radny stwierdził, że radni powinni zobaczyć w jakim stanie jest budynek 
przedszkola. 
  
Opinia zbiorcza Komisji Budżetowo-Finansowej po spotkaniu z Przewodniczącym Rady, 
Burmistrzem, przewodniczącymi wszystkich Komisji Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącymi 
Rady i Skarbnikiem Pyzdry 

Na spotkaniu zapoznano się z opiniami poszczególnych Komisji Rady.  
Po ich omówieniu wypracowano zbiorczą opinię dotyczącą projektu budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2012 rok Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.  
Szczególną uwagę zwrócono na konieczność podjęcia działań na początku roku w zakresie 
budowy przedszkola w Pyzdrach. 
Poparto propozycję utworzenia Stowarzyszenia, które w perspektywie prowadzi szkołę 
podstawową w Pietrzykowie. 

 
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że:  
1)  
Do połowy 2013 r. gminy mają czas na wprowadzenie na swoim terenie nowego sposobu 
zarządzania odpadami.  
2)  
Od nowego roku sala widowiskowo – sportowa ma zostać przekazana Zespołowi Szkolni –
Przedszkolnemu w Pyzdrach.  
Wpłaty za korzystanie z sali wpływać będą na rachunek dochodów własnych i przeznaczane 
będą na bieżące wydatki związane z utrzymaniem sali.   
3)  
Siłownia funkcjonuje. Karnety można nabywać w Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady podziękowała radnym za wsparcie finansowe 
udzielone choremu Erykowi uczniowi III klasy szkoły podstawowej w Pyzdrach.  
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


