
Protokół nr 35/2014 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 25 września 2014 roku 

w godzinach 13
00

 – 14 
35 

 

 

 

                  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 Komisje mogą obradować.  

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia : 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku 

dochodów. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów 

głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych 

komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej oznaczonej nr 1323 położonej w Pyzdrach.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Pyzdry za 2013.  

8. Sprawy bieżące.  

 

Ad.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.  

Kwotę dochodów w wysokości 21.185.212,02 zł zwiększa się o kwotę 177.579,06 zł do 

kwoty 21.362.791,08 zł, w tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 141.423,92 zł do kwoty 20.918.913,33 zł, 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36.155,14 zł do kwoty 443.877,75 zł. 

Kwotę wydatków w wysokości 22.802.186,36 zł zwiększa się o kwotę 177.579,06 zł do kwoty 

22.979.765,42 zł, w tym: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 230.259,40 zł do kwoty 19.924.569,71 zł, 

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 52.680,34 zł do kwoty 3.055.195,71 zł.  

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 177.579,06 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

dział 700 gospodarka mieszkaniowa – 16.200,- zł, 

dział  750 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –29.800,- zł,  

dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia- 

 dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 560 zł   
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dział 758 różne rozliczenia – 60.866,67 zł,  

dział 801 oświata i wychowanie - 9.432,39 

dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 46.720,- zł  

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.000,- zł  

 

Zwiększenia się plan wydatków budżetowych o kwotę 177.579,06 zł w następujących 

podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

dział 600 transport i łączność - 69.992,39 zł,  

dział 758 różne rozliczenia - 60.866,67 zł,  

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 46.720,00 zł.  

 

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów:  

 
Dział  Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

010 01042 6300 129.000,00 - 

600 60016 6300 - 129.000,00 

Razem:   129.000,00 129.000,00 

 

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:  

 
Dział     Rozdział  §  Zmniejszyć  Zwiększyć 

600 60016 4270 - 59.350,00 

  6050 - 7.400,00 

  6060 40.350,00 - 

758 75818 4810 114,52 - 

801 80101 4010 - 20.000,00 

  4110 - 7.000,00 

  4120 - 1.000,00 

  4260 - 8.000,00 

  4400 - 30.000,00 

854 85401 4010 55.000,00 - 

  4110 10.000,00 - 

  4120 1.000,00 - 

900 90001 6058 11.785,78 - 

  6218 19.499,70 - 

  6219 - 5.000,00 

RAZEM   137.750,00 137.750,00 

 

Kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  

w wysokości 48.736,66 zł zastępuje się kwotą 95.456,66 zł. 

Kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.605.966,12 zł 

zastępuje się kwotą 1.626.400,64 zł. 

Deficyt budżetu w kwocie 1.616.974,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

zaciągniętej pożyczki i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy". 

Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: 
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1) przychody w wysokości 3.100.375,02 zł zastępuje się kwotą 2.862.565,32 zł, 

2) koszty w wysokości 3.100.375,02 zł zastępuje się kwotą 2.862.565,32 zł.  

Kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 166.920,45 zł zastępuje się kwotą 221.117,46 zł. 

Kwotę rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 35.531,73 zł 

zwiększa się do 42.086,87 zł. 

 

W trakcie omawiania zmian w budżecie poruszono temat dotyczący wykupu gruntu pod drogę 

od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Pyzdrach. Odstąpiono od wykupu z uwagi na wysoką wycenę 

gruntu przez właściciela. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  

i Miasta Pyzdry („za” – 6, nieobecny -1). 

 

Ad. 2.  

Funkcjonujący od 1 stycznia 2011 r. wydzielony rachunek dochodów dla jednostek budżetowych 

Gminy Pyzdry staje się z dniem 1 października 2014 r. rachunkiem dochodów dla Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach, Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego 

w Pyzdrach. 

Rachunek dochodów utworzony przy w/w placówce obsługiwać będzie realizację zadania 

polegającego na prowadzeniu stołówki, oraz zarządzaniu nieruchomościami należącymi do 

szkoły i sali widowiskowo – sportowej w Pyzdrach. 

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku będą środki finansowe, 

stanowiące odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków  

w w/w placówce oraz wpłaty pozyskane od sponsorów na dożywianie młodzieży i dzieci. 

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzącymi z zarządzania 

nieruchomościami będą wpływy z tytułu najmu nieruchomości należących do szkoły, wpływy za 

wstęp na salę widowiskowo – sportową, wpłaty pozyskane od sponsorów. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionego 

rachunku dochodów („za” – 6, nieobecny 1). 

 

Ad. 3.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso. Inkasentem dla mieszkańców 

sołectwa Pietrzyków – Kolonia będzie p. Wojciech Tomaszewski („za” – 6, nieobecny 1).  

 

Ad. 4.  

Na terenie gminy jest sześć lokali wyborczych. Lokal nr 1 i 2 mieszczą się w Pyzdrach, nr 3  

w Pietrzykowie, nr 4 we Wrąbczynkowskich Holendrach, nr 5 w Górnych Grądach i nr 6  

w Lisewie.  

W obwodzie nr 2 w Pyzdrach siedzibą obwodowej komisji wyborczej był:  

„Zespół Szkolno – Przedszkolny, Przedszkole Samorządowe, ul. Szybska 17”, a będzie 

„Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10”. 

W obwodzie nr 4 we Wrabczynkowskich Holendrach siedzibą obwodowej komisji wyborczej 

była: „Samorządowa Szkoła Podstawowa we Wrąbczynkowskich Holendrach 13”  

a będzie „Filia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach we Wrąbczynkowskich 

Holendrach”.  

Lokalami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych jest lokal nr 2 w Pyzdrach i nr 5 

w Górnych Grądach.  
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Hanna Skrzydlewska, radna zapytał, czy lokal Publicznego przedszkola na potrzeby wyborów 

będzie udostępniony odpłatnie, czy bezpłatnie? 

Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że bezpłatnie. Gmina wynajmuje odpłatnie trzy 

sale lekcyjne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w Pyzdrach.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26.06.2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów 

głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych 

komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry („za” – 6, nieobecny 1).  

 

Ad. 5.  

Na działce nr 397 położonej w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej znajduje się maszt, który jest 

najlepszym dostawcą internetu na terenie zawarciańskim. Aby była jeszcze większa jakość 

usługi Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie chce doprowadzić światłowód do tego 

masztu.  

Służebność przesyłu polegać będzie na korzystaniu z części działki w celu umieszczenia, 

konserwacji i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci przyłącza 

telekomunikacyjnego do stacji bazowej przy ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach. 

Zakres korzystania z części przedmiotowej nieruchomości obciążonej zostanie szczegółowo 

określony w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry („za” – 6, jeden 

nieobecny).  

 

Ad. 6.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1323 o pow. 0,1345 ha położonej w Pyzdrach.  

Na działce znajdował się wiatrak. Sprzedaż w drodze przetargu („za” – 6, nieobecny -1). 

 

Ad. 7.  

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina  

przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

przedstawia co roku radzie gminy ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena ta wraz  

z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.  

Zasoby pomocy społecznej w Gminie Pyzdry, określone w przedłożonej ocenie, obejmują  

w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby  

i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za 2013 („za” – 6, nieobecny 1).  

 

Ad. 8.  

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady odczytała pisma, jakie wpłynęły do biura Rady:  

1) opinia RIO o umorzeniu postępowania w sprawie unieważnienia uchwały, 

2) pismo PTTK w Koninie z propozycją nieodpłatnego przejęcia Chatki Ornitologa,  

3) pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji 

aglomeracji Lisewo, 

4) rozstrzygnięcie Wojewody w sprawie unieważnienia § 4 uchwały w sprawie wyłączenia 

Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, który dotyczy 

publikowania uchwały,  
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5) odpowiedź Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie odnośnie odwodnienia drogi przy ul. 

Wrzesińskich w Pyzdrach. Zadanie to jest ujęte w rejestrze potrzeb, ale z uwagi na 

ograniczone środki, terminu realizacji nie można określić, 

6) pozytywna opinia RIO w sprawie informacji Burmistrza o wykonaniu budżetu Gminy  

i Miasta Pyzdry za I półrocze 2014r.  

7) Gmina Nekla organizuje turniej piłki nożnej dla radnych. 

Ilona Nowicka, radna zgłosiła, że w nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od drogi 

wojewódzkiej - kaliskiej do Lisewo są duże dziury. Wnioskowała również o budowę drogi na 

Koziniec. 

Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że naprawy wymaga droga w 

Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej ( piekarni).  

Kazimierz Szablewski, radny 

Podziękował za wykonanie utwardzenia 260 m drogi gminnej. Dalszą czynnością powinno być 

ułożenie asfaltu. A do budżetu na przyszły rok należałoby wprowadzić dokończenie 100 m tej 

drogi. Ponadto zgłosił temat dotyczący telefonicznego rejestrowania się do lekarza rodzinnego w 

Pyzdrach. Osoby z terenu gminy przyjeżdżają i czekają, a osoby z Pyzdr po telefonicznej 

rejestracji nie muszą czekać w kolejce.  

Ilona Nowicka, radna odpowiedziała, że sposób rejestracji pacjentko do lekarza jest ustalony 

przez kierownika placówki. Dodała, że osoby pobierające stałe leki mogą fakt otrzymania 

recepty na stałe leki zgłosić w rejestracji.  

Hanna Skrzydlewska, radna zapytała o kwestie wykupu gruntu pod blokiem z bonifikatą 

Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że na ten moment nie jest to możliwe, bo nie ma 

zgody wszystkich członków wspólnoty.  

Elżbieta Ratajczyk, radna poinformowała, że wpłynął raport z kontroli całościowej Szkoły 

Podstawowej w Górnych Grądach przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  

Wszystkie obszary kontrolowane w szkole były ocenione wysoko i bardzo wysoko.  

Członkowie Komisji zapoznali się z raportem.  

 

Komisje wnioskowały o budowę sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych przy Szkole 

Podstawowej w Górnych Grądach oraz chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej po drugiej stronie 

szkoły, z uwagi na to, że szkoła jest położona przy bardzo ruchliwej drodze i przejście na druga 

stronę jest bardzo niebezpieczne.  

 

W trakcie dyskusji poruszono tematy dotyczące:  

- ewentualnej wymiany gminy ze Starostwem np. drogi gminnej na ulice w Pyzdrach,  

- gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Królewnach, która jest wykazana do 

sprzedaży,  

- budowy szpitala we Wrześni,  

- zakończenia budowy oczyszczalni ścieków.  

 

Na powyższym protokół zakończono.  

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


