Protokół nr 26/2013
z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
z dnia 10 grudnia 2013 roku
w godzinach 900 – 11 40.
Posiedzenie Komisji otworzył p. Andrzej Łyskawa stwierdzając, że na 4 członków
Komisji w posiedzeniu uczestniczy 4, co stanowi quorum, przy którym Komisja może
obradować.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013 – 2025.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta
Pyzdry na rok 2013.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014 – 2025.
4. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry na 2014 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/91 Rady
Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ulg w podatkach
należnych na rzecz gminy i miasta.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
nr 646/4 położonej w m. Dolne Grądy.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości
nr 397 położonej w Pyzdrach.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2014 r.
10. Opracowanie planu pracy Komisji.
11. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy i Miasta na lata 2013 – 2025 wprowadza się zmianę polegającą na spłacie kredytów
wolnymi środkami, które udało się wygospodarować w kwocie 290.948 zł.
To obniży dług publiczny gminy i o 1,3 punktu podniesie na korzyść wskaźniki gminy Pyzdry
w wieloletniej prognozie finansowej .
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013 – 2025 („za” – 4).
Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że zmiany w budżecie to:
1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 236.625,24 zł:
- wydatki na drogi gminne o kwotę 79.803,78 zł (niższe nakłady inwestycyjne
wynegocjowane w przetargach),
- dotacje dla OSP - 6.533,18 zł,

- dotacja na wysypisko śmieci w Lulkowie - 64.153,90 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową placów zabaw – 12.070,89 zł,
- wydatki związane z remontem świetlicy w Ciemierowie – 74.063,49 zł,
2) przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:
- w ramach środków funduszu sołeckiego zmniejszyć o 2.500,00 zł środki przeznaczone
na meliorację, a zwiększyć na zakupy na świetlicę wiejską.
Kwotę wynikającą ze zmniejszenia planu wydatków przeznacza się na spłatę otrzymanych
pożyczek i kredytów.
Po sporządzeniu projektu uchwały wpłynęło pismo informujące o zwiększeniu subwencji
oświatowej o kwotę 34.536 zł, z której do szkół podstawowych przekazane będzie 26.536 zł,
a do gimnazjum 8.000 zł.
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego złożył pismo, aby zwiększyć w gimnazjum
plan dochodów o 15.000 zł i przekazać je na wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum.
Dotyczy to rachunku dochodów własnych, na który szkoła zbiera pieniądze z tytułu
wydawanych obiadów, na zakup żywności, wynajmu sali sportowej.
Radni poruszyli temat gospodarki śmieciowej. Ściągalność jest na wysokim poziomie.
Zastanawiające jest jedynie to, że nadal dużo śmieci leży w rowach, czy innych miejscach,
chociaż każdy mieszkaniec ma możliwość oddawania każdej ilość śmieci za stałą odpłatę.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
i Miasta Pyzdry na rok 2013 rok („za” – 4).
Ad. 3.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dane zapisane w wieloletniej prognozie
finansowej na 2014 r. są zgodne z zapisami w projekcie uchwały budżetowej. Natomiast na
lata 2014 – 2025 zaplanowano zwiększenie dochodów i wydatków o 1 procent. Została
zaplanowana do 2025 roku spłata kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.
Z przedsięwzięć długoletnich wykreślono budowę przedszkola.
W okresie 2015 – 2025 pojawiająca się nadwyżka między dochodami a wydatkami jest
będzie przeznaczona na wydatki majątkowe, ale bez uszczegółowienia. Zakłada się, że
w pierwszej kolejności będą wykonywane te zadania, na które gmina otrzyma wsparcie
finansowe i te, które będą wymagały niezwłocznej realizacji.
Następnie odczytała uchwałę Nr SO-0957/1/7/KO/2013 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Wieloletnia prognoza finansowa będzie przyjęta po wprowadzeniu uwag wskazanych przez
RIO i po zmniejszeniu długu, który jest wprowadzony w zmianach w budżecie.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że rok 2014 będzie pierwszym, w którym
przestają obowiązywać sztywne wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych,
a dotyczące 60 % zadłużenia gmin i 15 % możliwości spłacania kredytów.
Obecnie jest tak, że każda gmina na podstawie trzech poprzednich lat ma wyliczany
indywidualny wskaźnik.
Na skutek działań podejmowanych w ostatnich latach mających na celu ograniczanie
wydatków bieżących opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wieloletniej prognozy
finansowej na 2014 r. jest pozytywna bez zastrzeżeń.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2014 – 2025 („za” – 4).

2

Ad. 4.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w budżecie gminy na 2014 r. planuje się
wypracować dochody w wysokości 21.925.942,00 zł, a wydatki w wysokości 21.906.036,34
zł. Nadwyżka budżetowa wyniesie ok. 19.000 zł. Nie będzie pokrycia na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na realizację zadań inwestycyjnych zaciągnąć przychody
w kwocie 1.891.366, 82 zł, w której są też pożyczki na wyprzedzające finansowanie, które
spłaca się po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że do budżetu nie można ujmować
planowanych dofinansowań, na które nie ma się jeszcze podpisanej umowy np. jest złożony
wniosek o dofinansowanie budowy drogi w m. Kruszyny, ale jeszcze nie ma pozytywnej
decyzji, podpisanej umowy.
Przypuszcza się, że na inwestycjach z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (rozbudowa
oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej) będą oszczędności po przetargach i uda się
jeszcze drobniejsze zadania inwestycyjne wykonać.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0952/1/7/KO/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Dodała, że budżet zostanie zatwierdzony po zmianach wykazanych przez RIO.
Mariann Urbaniak, radna stwierdziła, że w projekcie budżetu jest zapisana budowa drogi
gminnej w Kruszynach. A są naciski sołtysa z Walgi o dokończenie drogi.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu komisji
postanowiono, że w 2014 r. budowana będzie droga w Kruszynach, natomiast na drodze w m.
Walga wykonany przepust, który jest wyceniony na kwotę 15.000 zł. Środki nie są
zaplanowane w budżecie, ale jest możliwe, że po przetargach na budowę kanalizacji
deszczowej i rozbudowę oczyszczalni ścieków okaże się, że będą potrzebne mniejsze kwoty.
Zatem będzie można wykonać w pierwszej kolejności przepust oraz podłączyć wodociąg przy
ul. Wymysłowskiej.
Marek Wardeński, radny opowiedział się za budową drogi w m. Kruszyny. Ale zwrócił
uwagę, że wykonanie odwodnienia jest priorytetem, który mieszkańcy powinni wykonać.
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że część prac związanych z odwodnieniem
jest już wykonane, dalsze prace będą nadal wykonywane przez mieszkańców.
Przebiegający tam rów Bednarz mieszkańcy mogą odnowić w ramach środków funduszu
sołeckiego, albo jeden z mieszkańców podjąłby się oczyszczenia rowu za drzewo, które przy
rowie rośnie. Jednak ta druga propozycja nie spotkała się z aprobatą wszystkich
mieszkańców. Ostatecznie ustalono, że każdy mieszkaniec oczyszcza swój odcinek rowu.
Ponadto dodał, że odcinek 200 drogi w Kruszynach od strony drogi kalikiej jest własnością
nadleśnictwa. Gmina musi uregulował najpierw stan prawny tego odcinka drogi. Jest to
możliwe, ale potrzeby jest na to pewien okres czasu.
Andrzej Łyskawa, radny przypomniał, że planowanych do wykonania dróg było więcej
min. droga Zamość – Dolne Grądy.
Marek Kamiński, radny zapytał o środki na przedszkola i o środki dla policji?
Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w budżecie są zaplanowane środki na
przedszkole w Pyzdrach, Pietrzykowie, środki dla nowego przedszkola, które może powstać
od m-ca września, na punkty przedszkolne w Górnych Grądach, Lisewie oraz we
Wrąbczynkowskich Holendrach, który ma powstać od września 2014.
Gmina Pyzdry prawie zaspokaja potrzeby w zakresie udostępnienia oddziałów
przedszkolnych.
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Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że w budżecie są zaplanowane środki na
dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego w kwocie 19.000 zł.
Wpłynęło także pismo Szpitala Powiatowego we Wrześni o wsparcie finansowe na zakupu
nowego ambulansu ratunkowego w kwocie 20.000 zł.
Radni negatywnie wypowiedzieli się w sprawie dofinansowania ambulansu.
Andrzej Łyskawa, radny zaproponował, aby dokonać zróżnicowania miesięcznych diet dla
sołtysów, bo równo to nie znaczy sprawiedliwie. Niektórzy sołtysi wykonują dużo prac na
rzecz sołectwa, a niektórzy nic nie robią.
Przemysław Dębski, sekretarz nie uważa, żeby wprowadzać w tym temacie jakieś zmiany.
Zapewne Burmistrz z propozycją zmian nie wystąpi. Chyba, że zrobią to radni.
Marek Wardeński, radny stwierdził, że duże wydatki są zaplanowane w paragrafie zakup
usług pozostałych.
Antonina Balicka, skarbnik potwierdziła, że są to najbardziej kosztochłonne wydatki.
W urzędzie wydatki te to np. obsługa prawna, informatyczna, usługi pocztowe, opieka
autorska programów komputerowych.
W zakresie dróg, to zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, równanie.
Marek Kamiński, radny – w wydatkach majątkowych są zaplanowane środki na budowę
stylowego oświetlenia w rynku w Pyzdrach. A kto jest właścicielem rynku?
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że rynek jest powiatowy, a lampy są na
majątku spółki oświetleniowej. Lampy, które planuje się zamontować nie będą przekazane
spółce.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że gmina wystąpi z prośbą do spółki
oświetleniowej, aby istniejące lampy przekazała na majątek gminy bądź je sprzedał.
Po odliczeniu amortyzacji lampy te nie będą drogie. A nowe lampy będą już na majątku
gminy.
W trakcie dyskusji poruszono temat dotyczący istoty działalności urzędów pracy, opieki
społecznej.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry na 2014 r. .
Komisja wypowiedziała się za budową drogi w m. Kruszyny, ale najpierw mieszkańcy muszą
dokonać odwodnienia drogi.
Ponadto Komisja wnioskuje, aby po rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę oczyszczalni
ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej - jeśli będą oszczędności - w pierwszej kolejności
wykonać sieć wodociągową na ul. Wymysłowskiej i przepust na drodze w m. Walga, a także
wyrównać nawierzchnię drogi, by była zawsze przejezdna, przy ul. Wrocławskiej (do posesji p.
Czerwińskiej („za” – 4).
Ad. 5.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
X/62/91 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ulg
w podatkach należnych na rzecz gminy i miasta („za” – 4).
Ad. 6.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok („za”– 4).
Projekt programu był skonsultowany z organizacjami pozarządowymi dnia 25 listopada br.

4

W ramach programu ogłaszane są konkursy z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
Na realizację zadań publicznych Gmina i Miasto Pyzdry planuje przeznaczyć w 2014 r. kwotę
60.000 zł.
Ad. 7.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej nr 646/4 położonej w m. Dolne Grądy
(„za” –4).
8.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 10
lat części nieruchomości nr 397 położonej w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej („za” – 4).
Wydzierżawione zostanie 450 m2 gruntu, na którym powstanie automatyczna myjnia
samochodowa.
Ad. 9.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2014 r. („za” – 4).
Ad. 10.
Opracowano plan pracy Komisji na 2014 rok:
1. Opiniowanie projektów uchwał, wniosków, pism, próśb itp. przedłożonych Komisji.
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 WodnoKanalizacyjnych w zakresie wszystkich prac i usług na rzecz społeczności gminnej.
5. 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.
6. 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. 11.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady wypowiedziała się na temat artykułu
zamieszczonego w Wiadomościach Wrzesińskich pt. „Nad morzem w piecu nie napalisz”.
Artykuł dotyczy wyjazdu radnych na szkolenie do Dźwirzyna. W mojej wypowiedzi użyto
słowa, którego nie wypowiedziałam. Artykuł został napisany na podstawie telefonicznego
wywiadu, którego treści nie autoryzowałam. Celem wywiadu nie było szkalowanie radnych.
Ale radni mogą czuć się urażeni stwierdzeniem zawartym w artykule.
Marianna Urbaniak, radna zwrócił się z apelem do radnych o wsparcie rodziny
pogorzelców z Wrąbczynka, której wszystko się spaliło w domu.
Powyższa rodzina ma zaproponowane mieszkanie przy szkole we Wrąbczynkowskich
Holendrach.
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Marek Wardeński, radny poruszył temat wyregulowania czasu włączania i wyłączania
oświetlenia ulicznego zgodnie ze wschodem i zachodem słońca.
Andrzej Łyskawa, radny zasygnalizował, że po wpół do siódmej oświetlenie uliczne
wyłącza się, a wtedy właśnie dzieci idą na autobus szkolny.
Marek Kamiński, radny zapytał, czy są prowadzone jakieś prace na cieku Bartosz? Od
strony Koszelewskiej Łąki mają ciek Bartosz pogłębiać, bo ludzie mają nakaz wycinania
drzew rosnących w pobliżu rowu. Niektóre sołectwa z gminy Pyzdry wydzieliły środki na
meliorację rowów, ale nie ma to do końca sensu, dopóki główny rów odbierający wody
z bocznych rowów nie będzie pogłębiony.
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że odbyło się zebranie w Lisewie, na które
została zaproszona przedstawicielka Polskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrześni p. Nizio. Na spotkaniu pewne ustalenia zapadły.
Marek Wardeński, radny zapytał, czy jest szansa, że do Pyzdr będzie doprowadzony gaz?
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że sprawa jest w toku. Ostateczne decyzje
jeszcze nie zapadły.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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