
Protokół nr 19/2012 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 11 grudnia 2012 roku 

w godzinach 1300– 1530. 
 

 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 zmian w budżecie.  
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/206/09 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie dotacji przedmiotowej dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych 
w Pyzdrach.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2025.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013r.  
5. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.  
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2013r.  

 
Ad. 1.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 77.346 zł.  
Po wprowadzeni u powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy wynosi 20.702.329,32 
zł, a wydatków 20.253.533,63 zł.  
W wyniku analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i 
paragrafami wydatków na kwotę 56.594,52 zł.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2012 („za” – 4)  
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2012 („za” – 2, nieobecny -1)  
 
Ad. 2.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXX/206/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009 r. w sprawie dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – 
Kanalizacyjnych w Pyzdrach („za” – 6, nieobecny - 1).  
 
Ad. 3.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że został przygotowany projekt wieloletniej 
prognozy finansowej gminy i miasta na lata 2013 – 2025. Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych gmina jest zobowiązana opracować prognozę na lata, do których ma zaciągnięte 
kredyty. A gmina Pyzdry ma zaciągnięte kredyty do 2025r.   
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Powyższy dokument obejmuje bieżące dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, 
kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.  
W prognozie na rok 2013 znajdują się zadania, które są zapisane w budżecie min. na 
wysypisko w Lulkowie, budowę schroniska dla zwierząt.  
Przemysław Dębski, sekretarz dodał, że w prognozie są zapisane także zadania wieloletnie.  
Ważną kwestią jest budowa przedszkola w Pyzdrach, ale bez wsparcia z zewnątrz, będzie 
trudne do zrealizowania.  
Kolejną sprawą dla gminy jest zapewnienie schroniska dla zwierząt. Jest propozycja 
przystąpienia do współfinansowania budowy schroniska w Kostrzynie.  
Jest też propozycja ze strony Stowarzyszenia Gmin Regionu Słupeckiego, które ma 
schronisko w Skałowie w gminie Strzałkowo.  
Możliwości przystąpienia do jednego, czy drugiego schroniska zostaną ostatecznie 
sprawdzone.  
Kazimierz Szablewski, radny stwierdził, że w wieloletniej prognozie było wcześniej, bo  
w 2011 r. zapisana budowa oczyszczalni ścieków w Lisewie, później była planowana na rok 
2014 – 2016. Zapytał, czy realizacja tego zadania jest realna?  
Przemysław Dębski, sekretarz przypomniał, że Lisewo, Ciemierów, Ruda Komorska są 
ujęte w tzw. aglomeracji, czyli wnioski te spełniają warunek zagęszczenia – 120 osób/km 2.  
W miejscowościach o mniejszym zagęszczeniu sugeruje się przydomowe oczyszczalnie.  
Budowa oczyszczalni ścieków, to bardzo duży wydatek rzędu ok. 10 mln zł, a do tego 
dochodzi jeszcze budowa sieci kanalizacyjnej. Dlatego bez żadnego zewnętrznego wsparcia 
finansowego tego zadania gmina nie jest wstanie sama realizować.  
Dodał, że dopóki są dostępne dofinansowania środków unijnych, to należy z nich korzystać i 
realizować duże inwestycje. Mniejsze inwestycje typu budowa drogi gmina będzie wstanie 
sama wykonać. 
Poinformował, że wskaźniki wynikające z wieloletniej prognozy podbudowały stwierdzone 
złoża gazu na terenie gminy i możliwości uzyskiwania od 2014r. podatków z tego tytułu.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że po stronie wydatków jest zaplanowane tylko 
jedna duża inwestycja – budowa przedszkola, by zachować wymagane wskaźniki.  
Następnie odczytała uchwałę Nr SO-0957/7/7/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej 
izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26.11.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry. Opinia pozytywna z zastrzeżeniem. 
Opinia stanowi załącznik do protokołu.  
Dodała, że na 2013r. został zaprojektowany budżet, który zachowuje wszystkie wymagane 
wskaźniki. Kosztowało to dużo oszczędności. Nie była wypłacona indeksacja.   
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że nie wykorzystano środki, które były 
zaplanowane w budżecie na zwyżkę wynagrodzeń dla pracowników, ponieważ trzeba 
pokazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej realne oszczędności administracji, a nie tylko 
kosztem mieszkańców poprzez np. podwyżkę podatków.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2025 
(„za” – 4).  
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2025 („za” – 2, 
nieobecny -1).  
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Ad. 4.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/7/7/Ko/2012 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii  
o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2013 rok. Opinia pozytywna. 
Uchwala stanowi załącznik do protokołu.  
Hanna Skrzydlewska, radna zapytała, co dalej z promem w Dłusku? 
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że prom nie będzie już dłużej użytkowany. 
Obecnie służy tylko jednemu rolnikowi do przewozu na drugą stronę rzeki bydła na 
pastwisko. Rolnik ma uprawnienia i sam dokonuje przewozu bydła. Gmina pokrywa koszty 
remontu, konserwacji, pozyskania zezwolenia na dalsze jego użytkowanie.  
Był też zamysł, aby prom przenieść do Pyzdr na wysokość starego mostu, by służył do celów 
turystycznych – do przewozu ludzi na stadion zawarciański.  
Byłoby to możliwe, po przeprowadzeniu drobnego remontu – przerobienie go na prom dolno- 
linowy. Ponadto konieczne byłoby pozyskanie wymaganych pozwoleń, zatrudnienie 
przewoźnika.  
Marek Kruszczak, radny zapytał, czy firma, która dokonała niezbyt profesjonalnego ścięcia 
trawy na boisku sportowym poczuwa się do błędu?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że ścięcia trawy dokonała firma, która bierze 
pełną odpowiedzialność za wykonaną usługę. Zabiegi pielęgnacyjne mają być wykonane 
dopiero na wiosnę.  
Na wiosnę także będzie poproszony przedstawiciel OPNZ, aby dokonać przeglądu boiska 
sportowego pod kątem dopuszczenia go do przeprowadzenia rozgrywek. 
Z praktyki wynika, że takie boiska służą do przeprowadzenia meczy, natomiast do treningu 
służą inne boiska. W przypadku gminy Pyzdry do prowadzenia treningu posłuży stadion 
zawarciański.  
Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że w projekcie budżetu są zapisane wpływy ze 
sprzedaży nieruchomości w m. Królewny, nieruchomości położonej przy Rynku, lokali 
mieszkalnych znajdujących się w piwnicy bloku. A czy przewiduje się sprzedaż pozostałych 
lokali w blokach?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że najkorzystniej byłoby dla gminy, gdyby 
sprzedała pozostałe 8 mieszkań w blokach.  
Elżbieta Kłossowska, radna stwierdziła, że pozostałe lokale mieszkalne w blokach 
należałoby sprzedać. Jak wynika z wypowiedzi radnych należy je sprzedać, ale już za niższą 
bonifikatę. 
 
W trakcie omawiania projektu budżetu poruszono tematy dotyczące:  
- naliczania dotacji dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Pietrzykowie,  
- ustalenia kwoty na dokształcanie nauczycieli,  
- przydziału urządzeń na poszczególne place zabaw,  
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej odczytała 
wnioski, jakie wpłynęły do Komisji:  
- sołtysa sołectwa Zapowiednia o dokończenie budowy drogi i o budowę sieci wodociągowej 
we wsi Zapowiednia i Białobrzeg Ratajski,  
- sołtysa wsi Walga o dokończenie budowy drogi w m. Walga.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że w budżecie jest zaplanowana budowa drogi 
Kolonia Janowska, której stan nawierzchni jest najgorszy w gminie.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła poprawki Burmistrza Pyzdr wniesione do projektu 
budżetu Gminy i Miasta na 2013 r. Poprawki stanowią załącznik do protokołu.  
 
Radni w dalszej dyskusji poruszyli temat dotyczący możliwości prowadzenia oszczędnej 
gospodarki finansowej gminy. Dyskusje skierowano na temat działalności placówek 
oświatowych w gminie Pyzdry i wdrażanych reformach oświatowych w innych gminach.  
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Marek Kruszczak, radny zapytał, czy uczniowie gimnazjum wyjeżdżający na turnieje, 
zawody sportowe muszą sami pokrywać koszty dojazdu? Dlaczego uczniowie, którzy 
reprezentują gminę, mają sukcesy muszą ponosić koszty transportu?  
Członkowie Komisji wnioskowali, aby w budżecie gminy zabezpieczyć pieniądze na dojazdy 
uczniów na zawody, olimpiady na szczeblu powiatowym i wyższym.  

 
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2013 rok akceptując poprawki zgłoszone przez Burmistrza.  
Ponadto Komisja zaproponowała, aby wydzielić środki finansowe na dojazd dzieci  
i młodzieży z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe i olimpiady 
na szczeble ponadgminne.  
Wskazanie pokrycia środków – z zadań pozostałych z zakresu kultury fizycznej (zakup usług 
pozostałych). Na ten cel zaproponowano kwotę 8.510 zł 
Zmniejszyć Dz. 926 (oświata) rozdz. 92605 (pozostała działalność) § 4300 (zakup usług 
pozostałych) o kwotę 8.510 zł, a zaplanować nowy Dz. 801 (oświata) rozdz. 80195 (pozostała 
działalność) § 4300 (zakup usług pozostałych) na kwotę 8.510 zł  
(„za” – 6, nieobecny -1).  
 
Ad. 6.  
Komisja opracowała plan pracy na 2013 rok:  
 

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 – wybiórczo co kwartał. 
4. Inne sprawy wynikłe w trakcie roku. 
5. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji – IV kwartał.  
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok.  

 
Ad. 7.  
Sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8 
Krzysztof Paszak, radny poinformował, że przy przystanku autobusowym brakuje ok. 15 m 
chodnika. Gdy są opady deszczu, to przystanek jest zalany wodą. To znajduje się w pasie 
drogi powiatowej.  
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 


