
Protokół nr 31/2013 
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej  

z dnia 11 grudnia 2013 roku 

w godzinach 13
00

 – 13 
45

. 
 

Posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej z udziałem przewodniczącej i w-ce 

przewodniczącymi rady, przewodniczącymi wszystkich Komisji Rady 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 : 

1. Wydanie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych do projektu budżetu na 2014 rok.  

2. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1.  

Na spotkaniu zapoznano się z opiniami poszczególnych Komisji Rady.  

W trakcie dyskusji poruszono temat dotyczący braku wodociągu w m. Białobrzeg. W br. jest 

zamiar wykonania dokumentacji.  

Po ich omówieniu wypracowano zbiorczą opinię dotyczącą projektu budżetu Gminy i Miasta 

Pyzdry na 2014 rok  

Projekt budżetu z uwzględnieniem poprawek wskazanych przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową został zaopiniowany pozytywnie z uwagami: 

1) warunkiem koniecznym do rozpoczęcia budowy drogi w m. Kruszyny jest 

wykonanie melioracji przez mieszkańców,  

2) wykonania przepustu na drodze w m. Walga,   

3) naprawa drogi do posesji p. Czerwińskiej przy ul. Wrocławskiej,  

4) budowa wodociągu przy ul. Wymysłowskiej.  

Ad. 2.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zaproponowała montaż tablic informacyjnych typu: jak dojechać 

do instytucji np. urzędu, szkoły przy wjeździe do Pyzdr oraz tablice z nazwami nowych ulic.   

Kazimierz Szablewski, radny zapytał, czy możliwe byłoby wprowadzenie nazw uli  

w wioskach?  

Radni wypowiedzieli się negatywnie, ponieważ w prowadzenie nazw uli wiązałoby się  

z wymianą dokumentów wszystkich mieszkańców danej miejscowości, zmiana danych 

adresowych w różnych instytucjach, instytucjach część tych czynności niestety jest odpłatna.  

Jest to możliwe, ale narażałoby to mieszkańców na koszty.  

W wioskach dużych, o rozległej zabudowie pomocne są tabliczki z numeracją, że na danej  

ulicy znajdują się posesji o określonych numerach.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady przekazała życzenia, jakie wpłynęły do biura 

rady i zaproszenie na wigilię do Pietrzykowa..  

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


