Protokół nr 2/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 18 grudnia 2014 roku
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13 00 przewodnicząca Komisji p. Ilona
Nowicka stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 7, co stanowi
quorum, przy którym Komisja może obradować.
Ponadto w Komisji uczestniczyli: przewodnicząca i w-ce przewodniczący rady,
przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji i Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Skarbnik.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Tematyka posiedzenia :
1. Wydanie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych do projektu budżetu na 2015 rok.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że projekt budżetu na 2015 rok został przez
radnych zaopiniowany pozytywnie wraz z poprawkami wniesionymi przez Burmistrza i
wynikającymi z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Na spotkaniu zapoznano się z opiniami poszczególnych Komisji Rady.
Po ich omówieniu wypracowano zbiorczą opinię dotyczącą projektu budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry na 2015 rok
Projekt budżetu z uwzględnieniem poprawek wskazanych przez Burmistrza
i Regionalną Izbę Obrachunkową został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 2.
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że zdaniem mieszkańców wynagrodzenie
burmistrza jest zbyt wysokie porównując chociażby dochody rolnika, emeryta, który
otrzymuje świadczenie w wysokości ok. 800,- zł
Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że inna jest odpowiedzialność czy zadania
burmistrza, a inne rolnika.
Ilona Nowicka, radna dodała, że burmistrz musi być dyspozycyjny cały tydzień, w różnych
godzinach.
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że zaproponowana wysokość wynagrodzenia burmistrza
nie jest za wysoka, skoro obowiązki będzie dzielił tylko z sekretarzem. Przecież nie będzie
miał swojego zastępcy.
Henryk Pyrzyk, radny powiedział, że z jednej strony jest dobrze, gdy nie ma zastępcy
burmistrza, bo nie są wydawane pieniądze. Ale jest gorzej, gdy burmistrz nie może pełnić
swoich obowiązków np. w związku z długotrwałą chorobą.
Jeżeli burmistrz Pyzdr pozostaje bez zastępcy, to wynagrodzenie nie jest za wysokie. Przecież
burmistrz musi być dyspozycyjny, czasem pracuje od rana do wieczora, także w soboty i
niedziele. Bierze na siebie dużą odpowiedzialność.
Ponadto wnioskował, aby szalety miejskiej były otwarte w niedziele.

Ilona Nowicka, radna zgłosiła konieczność naprawy chodnika przy drodze powiatowej, przy
ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Zamkowej do wjazdu do muzeum w Pyzdrach.
Stanisław Janiak, radny poinformował, że zgłosił wniosek w sprawie montażu linii do
oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia na odcinku ok. 1,3 km. Słupy na w/w odcinku są.
Lechosław Sulkowski, radny zauważył, że przy ul. Zamkowej od strony byłej Dziewiarki
chodnik został ułożony nowy, natomiast po drugiej stronie drogi, od strony plebani jest w
bardzo złym stanie.
Stanisław Janiak, radny zaproponował, aby nie wykonywać żadnych zadań przy drogach
powiatowych, wojewódzkich. Gmina ma duże potrzeby w zakresie dróg i chodników przy
drogach gminnych.
Mieczysław Podlewski, radny zgłosił, że lampa oświetlenia ulicznego w Rudzie Komorskiej
przy posesji nr 83 znów nie świeci. Była naprawiona, świeciła tylko trzy dni.
Andrzej Łyskawa, radny zgłosił, że w Ratajach przy posesji nr 95 lampa też nie świeci.
Lechosław Sulkowski, radny poruszył temat wykupu gruntu pod drogę od mieszkanki
Pyzdr, która dokonała podziału swojego gruntu na działki budowlane. Należy ten temat
załatwić.
Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że nie ma wniosku od zainteresowanej osoby.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że w poprzednich latach mówił burmistrzowi, że przy
wyrażeniu zgody na podział gruntu na działki budowlane należy zaznaczyć, że droga która
zostanie wydzielona zostanie przez właściciela przekazana gminie nieodpłatnie.
Robert Nowak, radny powiedział, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę remontu nawierzchni
drogi przy ul. Konopnickiej i Orzeszkowej.
Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że w perspektywie należałoby pomyśleć o oświetleniu
ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Farnej do Szybskiej.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady stwierdziła, że jest bardzo zły stan nawierzchni
drogi przy szkole.
Stanisław Janiak, radny zaznaczył, że należy wykonywać te zadania, na które są już
opracowane dokumentacje. A na dokończenie drogi w m. Zapowiednia dokumentacja była
wykonana 5 lat temu.
Ponadto poruszył temat dotyczący wysokich opłat za wywóz nieczystości ciekłych z szamb.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca poinformowała, że w gminie Golina Zakład
Gospodarki Komunalnej ma samochód do odbioru odpadów komunalnych.
Robert Nowak, radny poinformował, że zakład komunalny w Pyzdrach mógł świadczyć
w/w usługi, ale musiałby zostać przekształcony w spółkę gminną.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak

