
Protokół nr 17/2012 
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
z dnia 13 grudnia 2012 roku 

w godzinach 900– 1140. 
 

 Posiedzenie Komisji otworzył p. Andrzej Łyskawa stwierdzając, że na 4 członków 
Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum, przy którym Komisja może 
obradować. W posiedzeniu uczestniczył radny Krzysztof  Paszak.   
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  
 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
3. 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.  

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

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

 
Ad. 1.  
Z przyczyn służbowo- zawodowych na posiedzenie Komisji nie przybył kierownik 
Posterunku Policji w Pyzdrach p. Przemysław Kucz, który miał przekazać informację o stanie 
bezpieczeństwa na terenie gminy.  
 
Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 77.346 zł.  
Po wprowadzeniu 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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  
i Miasta Pyzdry na rok 2012 („za” – 4)  
 
Ad. 3.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała 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” – 4).  
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Ad. 4.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że został przygotowany projekt wieloletniej 
prognozy finansowej gminy i miasta na lata 2013 – 2025, ponieważ do tego roku gmina ma 
zaciągnięte kredyty i pożyczki.  
Na 2013 r. ujęte są dochody i wydatki wynikające z projektu budżetu na przyszły rok. A na 
lata następne przedsięwzięcia długoterminowe: udzielenie dotacji na budowę wysypiska 
śmieci w Lulkowie, na budowę schroniska dla zwierząt w Kostrzynie, budowę przedszkola.  
W zaprojektowanej prognozie finansowej są zachowane dopuszczalne wskaźniki.  
Dobrą informacją jest to, że od 2014r. gmina pozyska dodatkowe dochody w postaci podatku 
z tytułu stwierdzenia złoża gazu na terenie gminy.  
Marek Kami ński, radny zapytał, czy dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w 
Kostrzynie jest już przesądzone? 
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gminy otrzymały kolejne zadanie do 
realizacji tj. zapewnienie opieki dla zwierząt. Z przyczyn finansowych nie jest realne, aby 
każda gmina powyższe zadanie sama wykonywała tj. budowała schronisko dla zwierząt. 
Dlatego budowane są wspólne schroniska dla kilku gmin. W Kostrzynie dopiero będzie 
budowane.  
Prowadzone są też rozmowy ze Stowarzyszeniem Gmin Regionu Słupeckiego, które ma 
schronisko w gminie Strzałkowo.  
Możliwości przystąpienia do jednego, czy drugiego schroniska zostaną ostatecznie 
sprawdzone.  
Na rok 2013r. udało się gminie Pyzdry podpisać umowę z gminą Gniezno na przyjęcie 5 
psów w roku. Ale nie jest to rozwiązanie docelowe.  
Marek Wardeński, radny zapytał, czy nie warto zastanowić się nad budową własnego 
schroniska. Może inne gminy dołączyłyby się. Wtedy gmina schronisko miałaby na swoim 
terenie, mogłaby zatrudnić pracowników ze swego terenu.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że budowa schroniska to sprostanie dużym 
wymogom i dużym wydatkom finansowym. Nie wiadomo, czy któraś z sąsiednich gmin 
byłaby zainteresowana schroniskiem w Pyzdrach.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że 30 listopada 2012 r. odbyło się otwarcie 
ofert na budowę wysypiska śmieci w Lulkowie. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Najtańsza 
oferta była Firmy Budimex – 56.549.437 zł, a najdroższa – Atta Technik – 66.430.575 zł 
netto.  
Nie wiadomo, czy najtańsza oferta zostanie wybrana, ponieważ druga firma, co do 
zaoferowanej kwoty podważa wyliczenia pierwszej.  
Ale najważniejsze jest to, aby spółka „URBIS’, która dotychczas zajmuje się oczyszczaniem 
Gniezna wygrała przetarg na dalsze oczyszczanie miasta, bo spółka wprowadza 5 mln zł do 
w/w przedsięwzięcia.  
Antonina Balicka, skarbnik 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.  
 
W trakcie dyskusji poruszono temat: 
- utworzenia przytuliska do psów,  
- działalności placówek oświatowych i żądań samorządów w sprawie aminy ustawy – karty  
   nauczyciela,   
- działalności szpitali.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2013 – 2025 („za” – 4).  
 
Ad. 5.  
Marek Kami ński, radny zapytał, dlaczego w budżecie gminy są wydzielone środki na 
promocję?  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że w Pyzdrach zostało powołane Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji. A z interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej jak  
i z wyroków sądu wynika, że instytucje kultury powinny prowadzić tylko działalność 
kulturalną. W związku z tym na promocję i sport są zaplanowane pieniądze w budżecie 
gminy, ale tymi zagadnieniami zajmują się pracownicy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.  
 
W trakcie dyskusji poruszono min tematy dotyczące:  
- sprzedaży gruntu w Pyzdrach przy ul. Rynek,  
- wykupu gruntu,  
- budowy drogi Kolonia – Janowska,  
- przekazania samochodu strażackiego dla OSP Lisewo,  
- realizacji ustawy śmieciowej, 
 
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła poprawki Burmistrza Pyzdr wniesione do projektu 
budżetu Gminy i Miasta na 2013 r. Poprawki stanowią załącznik do protokołu.  
Ponadto przedstawiła wniosek Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
dotyczący wydzielenia środków finansowych w kwocie 8.510 zł na dojazd dzieci i młodzieży  
z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe i olimpiady na szczeble 
ponadgminne.  
 
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że w ramach Leader będą przyjmowane wnioski  
o udzielenie dofinansowania. W związku z tym zapytał, czy w budżecie gminy będzie jeszcze 
można wygospodarować środki jako wkład własny gminy na remont budynku pałacu  
w Ratajach? W ramach funduszu sołeckiego zostało wymienionych 5 okien. Na rok 2013 r. 
zaplanowano wymianę 2 kolejnych okien.  
 
Przemysław Dębski, sekretarz potwierdził, że na początku przyszłego roku do Leader 
będzie można składać wnioski na małe projekty. Ponadto dodał, że o dofinansowanie można 
ubiegać się tylko na część budynku zajętą na bibliotekę, czy świetlicę, Natomiast na część 
mieszkalną na pewno nie, bo środki są przeznaczane na aktywizację środowiska wiejskiego.  
Grzegorz Ławniczak, radny zapytał, czy jest możliwość zakupu huśtawki na plac zabaw  
w Ksawerowie?  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że w bieżącym roku będą budowane place 
zabaw. Będzie trzeba sprawdzić, czy wniosek radnego Ławniczaka będzie możliwy do 
zrealizowania.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2013 rok akceptując poprawki zgłoszone przez Burmistrza oraz 
propozycję komisji budżetowej i zdrowia odnośnie wydzielenia środki finansowe na dojazdy 
dzieci i młodzieży z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe  
i olimpiady na szczeble ponadgminne („za” – 4).  
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Ad. 6.  
Komisja opracowała plan pracy na 2013 rok:  
 

1.  Działać według prawa samorządowego i uczulać cały samorząd gminy  
i podległe jednostki do jego przestrzegania i szanowania. 

2. Być pomocny przy wszelkich inicjatywach gospodarczych służący jego rozwojowi  
i powstawanie miejsc pracy w naszej gminie.  

3. Uczestnictwo przy otwieraniu ofert przetargowych ogłaszanych przez tutejszy Urząd 
Miejski. 

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, wniosków, pism, próśb itp. przedłożonych Komisji.  
6. Spotkania, co najmniej raz w roku z Kierownikiem Posterunku Policji  

i prezesem miejsko – gminnym OSP w sprawie stanu bezpieczeństwa  
w naszej gminie z przeanalizowaniem wniosków i wszelkich uwag  
w powyższych sprawach.  

7. Wszelkie inne sprawy tematycznie związane z Komisją, które mogą się pojawić  
w ciągu roku i będą wymagały naszej oceny, opinii i inicjatywy celem ich 
rozwiązania. 

 
Ad. 7.  
Sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8 
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że do sprzedaży jest przygotowana działka gminna 
położona w Modlicy. W związku z tym zapytał, jak powyższa działka została rozgraniczona, 
czy jest dojazd do sąsiedniej działki?  
Aleksandra Kobielak, pracownik urzędu udzieliła odpowiedzi.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 

 
 


