Protokół nr 7/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 14 00 przewodnicząca Komisji p. Ilona
Nowicka stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 7, co stanowi
quorum, przy którym Komisja może obradować.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r.,
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Pyzdr
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej
i stawki takiej opłaty.
6. 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.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/2012 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14.06.2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry
na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia radnych
wybieranych w okręgach wyborczych.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2003 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach zabudowanych
budynkami stacji transformatorowych.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie na rzecz
Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2031/3 położonej
w m. Tarnowa.
10. Sprawy bieżące.

Ad. 1. – 2.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w minionych dwóch latach budżet gminy
był realizowany bez zaciągania kredytów. W bieżącym roku też nie planuje się zaciągania
kredytów. W 2014 roku największe inwestycje (rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa
kanalizacji deszczowej) były realizowane przy wsparciu środków z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Była wykonana droga w m. Kruszyny, na którą gmina otrzymała
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Mniejsze inwestycje były realizowane np.
wspólnie z Powiatem Wrzesińskim np. chodnik przy ul. Niepodległości, czy realizowane
z budżetu gminy np. wodociąg przy ul. Bolesława Pobożnego.
Antonina Balicka, skarbnik dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną
opinię o wykonaniu budżetu za 2014 r. Zwrócono jedynie uwagę na rozbieżności między

planem wydatków w budżecie a funduszem sołeckim. Niektóre sołectwa w trakcie roku
dokonały zmiany przeznaczenia środków, co nie zostało zmienione w budżecie. Od tego roku
każda zmiana musi przejść całą procedurę tj. od zgody zebrania wiejskiego do zmian w
budżecie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 r.(„za”- 7).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdry („za”- 7).
Ad. 3.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że po ostatnich zmianach budżetu
zatwierdzonych na ostatniej sesji, na której wprowadzono wolne środki Regionalna Izba
Obrachunkowa wskazała, że powinna być zmieniona wieloletnia prognoza finansowa na lata
2015 – 20125, chociaż te środki nie wpływają na zmniejszenie długu. Wolne środki zostały
przeznaczone na realizację innych wydatków.
W budżecie zmniejszono środki na budowę Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.
Zmiana ta powinna być też zapisana w wieloletniej prognozie finansowej.
Uchwała budżetu musi się zrównoważyć z uchwałą wieloletniej prognozy finansowej.
W omawianej uchwale zmianie ulegną zapisy dotyczące roku 2015, natomiast pozostałe
pozostają bez zmian.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015 – 2025(„za”- 7).
Ad. 4.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.
Zmniejsza się wydatki dotyczące:
- wynagrodzeń pracowników w urzędzie – 74.500,- zł
a zwiększa dotyczące:
- wykupy gruntu – 6.000,- zł
- dotacji dla OSP Pietrzyków na dokończenie budowy garażu – 8.000,- zł,
- dotacja na roboty budowlane związane z kanalizacją sanitarną przy ul. Bolesława
Pobożnego – 4.410,- zł,
- rezerwy ogólnej – 56.090,- zł.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że po analizie wykonania budżetu za
pierwsze półrocze wynika, że pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników pozostanie,
dlatego proponuje się zmniejszyć środki na wynagrodzenia.
W większości środki te zostają przeniesione do rezerwy ogólnej.
Jest zamysł, aby teraz gmina uzbrajała się w dokumentacje na różne zadania, aby z chwilą
uruchomienia środków unijnych można o nie występować mając wszystkie wymagane
dokumenty. W tym roku jest propozycja, aby zlecić wykonanie dokumentacji na targowisko
w Rynku (na działce po Ruju) i modernizację sali OSP.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. („za”- 7).

Ad. 5.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że dotychczas firma Iglespol odbierała
i zagospodarowywała odpady za kwotę 360zł /tonę.
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Od lipca
br. odpady będzie zagospodarowywał nowo wybudowany Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, do którego gminy z powiatu wrzesińskiego
i gnieźnieńskiego są przypisane.
Cena za zagospodarowanie 1 tony śmieci przyjętej przez w/w zakład kosztuje 270 zł.
Gmina ogłosiła przetarg na transport odpadów. Wygrała firma Iglespol, która jako jedyna
przystąpiła do przetargu. Od 1 lipca koszt transportu 1 tony odpadów wyniesie 226 zł / tonę.
Łączny koszt odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów, to koszt dla gminy w wysokości
490 zł. Jest to znaczący wzrost. W związku z tym wzrost opłaty ustalonej od 1 mieszkańca
jest konieczny.
Z kalkulacji wynika, w której nie uwzględniono kosztów obsługi (wynagrodzenie
pracownika), że opłata w wysokości 13,32 zł od osoby pokrywa planowane koszty roczne
związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
Kalkulacja stanowi załącznik do protokołu.
Gmina jedynie może starać się obniżyć koszty samego odbioru odpadów rozważając
możliwość uruchomienia własnego transportu do odbioru odpadów poprzez zakup
śmieciarek. Jednak jest niebezpieczeństwo, bo gmina też musi przystąpić do przetargu na
odbiór śmieci, a nie ma pewności, że go wygra. A co, gdy gmina zakupi sprzęt, a nie wygra
przetargu.
Ustalając stawkę, trzeba mieć na uwadze realne możliwości mieszkańców oraz możliwości
finansowe gminy na dołożenie brakującej kwoty z własnego budżetu, ale także zapisy ustawy
mówiące o tym, że opłata mieszkańców powinna całkowicie pokryć koszty związane
z gospodarką odpadami.
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia zaproponowano 11 zł od osoby za odpady segregowane,
natomiast 22 zł od osoby za odpady niesegregowane.
Lechosław Sulkowski, radny zaproponował, aby zlikwidować odbiór odpadów
niesegregowanych, bo wyeliminowanie w odpadach np. szkła wpłynie na tonaż. A za odpady
segregowane (szkło, plastik) gmina nie płaci dostarczając do Lulkowa. Jedynie za transport.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jedynie gmina może ustalić dużo wyższą
opłatę. Osób, którzy zadeklarowali dostarczanie odpadów niesegregowanych jest stosunkowo
niewiele.
Stanisław Janiak, radny zaproponował, aby odbiór odpadów odbywał się raz w miesiącu, bo
śmieci na terenie wiejskim jest mało oddzielając szkło i plastik.
Lechosław Sulkowski, radny zaproponował, aby w miesiącach letnich odbiór był trzy raz na
dwa miesiące.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina odbierającemu odpady płaci za ilość
zebranych odpadów, a nie za ilość przejechanych kilometrów. Dlatego odpady będą nadal
odbierane dwa razy w miesiącu.
Ilona Nowicka, radna poddała pod głosowanie opłatę za segregowane odpady w wysokości
11zł i za niesegregowane 25 zł, aby zmobilizować do segregowania odpadów.
Robert Nowak, radny zauważył, że albo mieszkańcy zapłacą drożej za odpady a gmina
będzie mogła np. wykonać jakiś odcinek drogi, albo mieszkańcy zapłacą mniej za śmieci, ale
gmina nie będzie miała pieniędzy na realizacje inwestycji, bo będzie musiała wyłożyć
z budżetu środki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że proponowana podwyżka opłaty śmieciowej jest
stosunkowo wysoka, ale chcąc wykonywać inwestycje trzeba ją przyjąć. W innym przypadku
pieniędzy na inwestowanie nie będzie.
Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że problem będzie z opłacaniem należności za
śmieci zapewne przez rodziny wielodzietne. Ale te osoby mogą udać się do ośrodka opieki
społecznej o pomoc finansową.
Mieczysław Podlewki, radny stwierdził, że tym osobom, co się nie chce segregować należy
ustalić wyższą opłatę czyli 25 zł.
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Komisja w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej proponuje opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:
1) selektywny 11 zł od osoby,
2) nieselektywny 25 zł od osoby („za”- 7).
Ad. 6.
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 zmieniając siedzibę
obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Pyzdrach z „Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,
Publicznego Samorządowego Gimnazjum przy ul. Szkolnej 2 w Pyzdrach na „ Remizę OSP
przy ul. Kilińskiego 15 w Pyzdrach” oraz wpisując w granicach obwodu nr 2 nowe ulice
Asnyka i Kochanowskiego. Zmiana siedziby podyktowana jest warunkami dostępności do
lokalu. Do Gimnazjum prowadzą wysokie schody, natomiast Remiza OSP jest na parterze
(„za”- 7).
Ad. 7.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/116/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14.06.2012 r. w sprawie podziału Gminy
i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia
radnych wybieranych w okręgach wyborczych dopisując do granic okręgu nr 7 nowe ulice:
„Asnyka, Kochanowskiego” („za”- 7).
Ad. 8.
Rada Miejska w Pyzdrach dnia 30 kwietnia 2003 r. podjęła uchwałę Nr V/43/2003 w sprawie
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach
zabudowanych budynkami stacji transformatorowych Energetyce Kaliskiej S.A.
W wyniku przekształceń własnościowych Energetyki Kaliskiej S.A. powstała Energa
Operator S.A. jako następca prawny.
W przedstawionym stanie rzeczy zmiana powyższej chwały jest w pełni uzasadniona.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2003
Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pyzdry położonych w Pyzdrach zabudowanych budynkami
stacji transformatorowych. („za”- 7).
Ad. 9.
W związku z budową kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowa była konieczność wybudowania
przepompowni ścieków, którą za zgodą właściciela gruntu zlokalizowano na prywatnym
gruncie.
Obecnie jest nowy właściciel gruntu i domaga się odszkodowania.
W związku z tym jest propozycja wykupienia działki nr 2031/3 o pow. 0.0150 ha i na niej
wybudowania nowej przepompowni.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie
na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 2031/3
położonej w m. Tarnowa („za”- 7).
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Ad. 10.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zarządca drogi wojewódzkiej nie zgodził
się na poszerzony wjazd z drogi przy ul. Wrzesińskiej na planowaną do budowy drogę przy
ul. Wymysłowskiej. Dokumentacja na budowę drogi przy ul. Wymysłowskiej jest na
ukończeniu, za kilka dni będzie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Następnie
zgłoszony zostanie wniosek do Starosty o klauzulę natychmiastowej wykonalności. Możliwe,
że w sierpniu zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę. W międzyczasie załatwione
zostaną sprawy związane z odszkodowaniem za zabrany grunt pod drogę.
Położenie asfaltu nastąpi jesienią.
Lechosław Sulkowski, radny zapytał, czy przy budowie drogi przy ul. Kaliskiej będzie też
przekładana trylinka na ulicach przyległych tj. Sienkiewicza, 11 Listopada, 3 Maja.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że materiał jest zabezpieczony na ul. Kaliską
i Sienkiewicza (przy sklepie Ola). Ale raczej pozostałe też zostaną wykonane.
W br. zaplanowane zostało do wykonania dokończenie chodnika przy ul. Niepodległości,
droga przy ul. Winnica, dokończenie drogi z trylinki w Dłusku.
Lechosław Sulkowski, radny stwierdził, że przyszłościowo chodniki przy ul. Kilińskiego
(droga powiatowa) też wymagałyby wymiany. Renowacja rynku też by się przydała.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że drogi wraz z chodnikami przy ul.
Niepodległości, Poznańskiej i Kilińskiego powinny być traktowane jako drogi wjazdowo –
wyjazdowe z Pyzdr, jako drogi reprezentacyjne. Będziemy się starać poprawić jakość
chodników.
Dodał, że jeszcze w br. w parku przy Placu Sikorskiego będzie wymieniona zieleń, obniżony
żywopłot. Przyszłościowo można by pomyśleć o wymianie ławek, oświetlenia.
Zostało odnowione ogrodzenie placu zabaw w Pyzdrach i oczyszczony z napisów stary most.
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy na Kruszynach jest już wytyczona droga?
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że odbyła się rozmowa z właścicielem gruntu.
Wykup gruntu pod drogę jest zasadny.
Z sali narad wyszedł radny Henryk Pyrzyk
W okresie międzysesyjnym do biura Rady wpłynęły następujące pisma:
• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie
absolutorium,
• Wojewody Wielkopolskiego w sprawie radnej Justyny Sosnowskiej (czy nie narusza
zakazów przewidzianych w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym),
• Wojewoda orzekł nieważność § 1 ust. 2 w zakresie wyrazu „rozpoczętą” uchwały
o opłacie za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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