
Protokół nr 20/2012 
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej spotkaniu z 

Przewodniczącym Rady, Burmistrzem, przewodniczącymi wszystkich 
Komisji Rady Miejskiej i Skarbnikiem Pyzdr  

z dnia 14 grudnia 2012 roku 
w godzinach 1200– 1300. 

 
 Posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej otworzyła p. Hanna Skrzydlewska 
stwierdzając, że na 4 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 2. Lista obecności stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Tematyka posiedzenia: 
Wydanie opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2013r.  
 
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej  
Stwierdziła, że Komisja Budżetowo – Finansowa i Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, 
Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie 
zaopiniowała projekt wraz z poprawkami zaproponowanymi przez Burmistrza.  
Komisja zaproponowała nową poprawkę do budżetu, a mianowicie wydzielenie środków 
finansowych na pokrycie kosztów transportu dzieci i młodzieży szkolnej na zawody sportowe 
na olimpiady na szczeble ponadgminne.  
W zakresie budowy dróg poparto propozycje utwardzenia drogi na terenie wiejskim  
w kierunku Kolonia Janowska, której nawierzchnia jest obecnie w najgorszym stanie  
i w mieście przy ul. Flisa.  
Remontu doczeka się także droga w stronę Modlicy. Zadanie to sfinansuje firma FX Energy 
Poland zajmująca się wydobyciem gazu.  
 
Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 
Komisja przyjęła projekt budżetu wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza. Poparła 
także wniosek Komisji dotyczący pokrycia kosztów dowozu dzieci na zawody sportowe  
i olimpiady.  
 
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że budżet został przygotowany na miarę czasu, 
który jest trudny.  
Z jednej strony trzeba było sprostać wymogom, które stawia ustawa o finansach publicznych, 
a z drugiej strony wyjść na przeciw oczekiwaniom społecznym.  
Warto jest przy wyborze inwestycji kierować się obiektywnymi kryteriami, bo 
zaproponowane inwestycje spotkały się z pozytywnym przyjęciem.  
Budżet na rok 2013 będzie trudny, bo jest zaplanowany do realizacji bez kredytu. Można 
przypuszczać, że czasami mogą być problemy z płynnością finansową, szczególnie na 
początku roku, gdy nie ma jeszcze wpływów z podatków.  
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że bardziej od stanu wpływu podatków obawia się 
dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Duże kwoty są zaplanowane ze sprzedaży 
nieruchomości w m. Królewiny i działki w Pyzdrach przy ul. Rynek. Gdyby nie uzyskano 
dochodów z w/w sprzedaży, to trzeba będzie wystąpić o kredyt.  
Przyszły rok będzie bardzo trudny, ponieważ zaplanowane jest, aby nie zadłużać gminy 
kolejnymi kredytami i pożyczkami, tylko realizować zadania bieżące, inwestycyjne i spłaty 
wcześniej zaciągniętych kredytów dochodami, które uda się pozyskać w roku 2013.  
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Hanna Skrzydlewska poruszyła temat sprzedaży pozostałych lokali mieszkalnych  
w blokach. Stwierdziła, że najemców należy zachęcić do kupna zajmowanych mieszkań, ale 
przy zastosowaniu niższej bonifikaty niż była dotychczas.  
Jeżeli byliby zainteresowani 90% bonifikatą, to mogli mieszkania wykupić już.  
Andrzej Łyskawa stwierdził, że było błędem sprzedawanie mieszkań w blokach z bonifikatą 
90%. Był temu przeciwny. Było to rozdawanie mieszkań, a nie ich sprzedaż.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że w blokach utworzyła się wspólnota.  
W związku z tym najlepszym rozwiązaniem byłoby sprzedanie wszystkich mieszkań  
w blokach by gmina nie musiała już uczestniczyć w rozliczeniach finansowych między 
wspólnotą a najemcami mieszkań. Gmina za mieszkańców bloków nie będących członkami 
wspólnoty musi pokrywać koszty wynikające z zajmowania mieszkania i następnie ściągać je 
od tych najemców mieszkań. Ponadto od zebranych kwot gmina musi odprowadzić podatek 
VAT.  
 
W trakcie dalszej dyskusji poruszono temat stopniowej konieczności wymiany urządzeń 
komputerowych, przyszłościowej realizacji ustawy śmieciowej przez gminę, przyłączy do 
kanalizacji.  
 
 

Na spotkaniu zapoznano się z opiniami poszczególnych Komisji Rady.  
Po ich omówieniu wypracowano zbiorczą opinię dotyczącą projektu budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry na 2013 rok  

Projekt budżetu wraz z poprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i Komisje 
został zaopiniowany pozytywnie.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  
 
 
 
 
 
 


