Protokół nr 12/15
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej
z dnia 18 grudnia 2015 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 posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca i w-ce przewodniczący Rady,
przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Burmistrz i Skarbnik.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. Wydanie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych do projektu budżetu na 2016 rok.
2. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili opinie o projekcie budżetu:
1) Ilona Nowicka, przewodnicząca Komisji Budżetowo – Finansowej
Projekt budżetu wraz z poprawkami zaproponowanymi przez Burmistrza
i wynikającymi z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała Komisja
pozytywnie („za” – 7),
2) Elżbieta Ratajczyk, przewodnicząca Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
Projekt budżetu wraz z poprawkami zaproponowanymi przez Burmistrza
i wynikającymi z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała Komisja
pozytywnie („za” – 3)
3) Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Projekt budżetu wraz z poprawkami zaproponowanymi przez Burmistrza
i wynikającymi z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała Komisja
pozytywnie („za” – 3, „wstrzymał się” – 1).
Andrzej Łyskawa stwierdził, że „wstrzymał się od głosu, z uwagi na zaplanowaną dotację
dla parafii. Dodał, że my radni nie dbamy o własne gminne budynki, a od paru lat wspierane
są finansowo obiekty parafialne. Księża lubią żyć w luksusie, a nie myślą o drobnych
potrzebach np. toalecie na cmentarzu.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że budynki parafialne, to po części też nasze budynki.
Poparł natomiast propozycję radnego Łyskawy w sprawie toalety na cmentarzu w Pyzdrach.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że w projekcie budżetu dotacja na kościół,
który jest zabytkiem jest zaplanowana, ale przed jej udzieleniem radni wypowiedzą się
podejmując stosowną uchwałę.
Dodał, że jednym z walorów Pyzdr jest historia, zabytki i należy o nie dbać. Samorząd może
wspierać zabytki, co też czyni. Koszty prowadzonych prac przy kościołach są wysokie,
a udział gminy nie jest wysoki.

Każdy sam może stwierdzić, że w niedługim okresie czasu wygląd kościołów bardzo się
zmienił.
Są już przez proboszcza zaplanowane kolejne prace na kościele farnym, dlatego wsparcie
gminy jest uzasadnione.
Powiedział, że gmina o własne budynki stara się dbać. Jest złożony wniosek do Ministerstwa
Kultury na dom podcieniowy w Rynku w Pyzdrach. Gmina poza zabytkami ma dużo jeszcze
wydatków bieżących związanych min. z drogami, chodnikami.
Andrzej Łyskawa, radny stwierdził, że gmina zaczęła inwestować w nie swój majątek np.
remont kościołów, budowa dróg, chodników powiatowych.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że ustawa zezwala gminie dofinansowywać
prace wykonywane przy obiektach zabytkowych.
Jeśli chodzi o drogi powiatowe, chodniki, to Starostwo wnosi, że jedynie w gminie Pyzdry nie
jest uporządkowany stan dróg – zbyt wiele jest dróg powiatowych na terenie m. Pyzdry.
Stwierdził, że część obecnie dróg powiatowych na terenie m. Pyzdry gmina będzie musiała
z czasem przejąć. Dlatego, jeżeli się da, to warto wspólnie ze Starostwem wykonywać
zadania drogowe przy drogach powiatowych w Pyzdrach.
Ścieżka rowerowa też by nie powstała, bo znajduje się przy drodze wojewódzkiej.
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że mieszkańcy mają uwagi do dofinansowania
budowy chodnika w gminie Miłosław.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że odpady z gminy Pyzdry jak i z pozostałych
gmin w powiecie wrzesińskim są dowożone do Barda, gdzie znajduje się stacja
przeładunkowa.
Gminy z powiatu wrzesińskiego w ramach rekompensaty przekażą gminie Miłosław
dofinansowanie w wysokości 0,45 zł od mieszkańca rocznie za to, że gmina Miłosław ustaliła
minimalną stawkę opłaty za śmieci dla mieszkańców Skotnik. Miejscowość ta graniczy
z Bardem gdzie znajduje się stacja przeładunkowa i z tego powodu jest narażona na
uciążliwości.
Dla gminy Pyzdry bardziej opłaca się rocznie wydać ok. 3.000 zł niż ponosić wyższe koszty
za transport odpadów do samego Lulkowa.
Andrzej Łyskawa, radny - a może w ogólnym rozrachunku dowożenie do Lulkowa byłoby
tańsze.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że odpady w Bardzie są skumulowane
i dopiero dużymi samochodami wywożone do Lulkowa.
Gminy z terenu gnieźnieńskiego uważają, że dopłacają do gmin z powiatu wrzesińskiego, bo
transport z Barda do Lulkowa jest ujęty w opłacie za zagospodarowanie odpadów, którą płaci
każda gmina, a gminy gnieźnieńskie odpadów do Barda nie wożą, bo dostarczają
bezpośrednio do Lulkowa.
Jednak, gdyby gminy powiatu wrzesińskiego nie włączyły się do tego przedsięwzięcia, to nie
doszłoby ono do skutku.
Na spotkaniu zapoznano się z opiniami poszczególnych Komisji Rady.
Po ich omówieniu wypracowano zbiorczą opinię dotyczącą projektu budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry na 2016 rok
Projekt budżetu z uwzględnieniem poprawek wskazanych przez Regionalną Izbę
Obrachunkową i Burmistrza został zaopiniowany pozytywnie („za” –8, „wstrzymał się „ –1)
Ad. 2.
Mieczysław Podlewski, radny zwrócił uwagę na to, że inkasent za wodę z terenu
działalności hydroforni Lisewo zbyt długo dokonuje odczytu licznika w domach. Ponadto
w czasie godzin pracy roznosi nakazy płatnicze, bo jest sołtysem.
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Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Firma GTC w przyszłym roku przystąpi
do rozbudowy zakładu.
Jest zamysł, aby od ul. Polnej powstał parking najazdowy i chodnik, które byłyby na gruncie
Firmy, ale służyły na potrzeby publiczne. Zadaniem po stronie gminy jest usunięcie słupów
energetycznych, które teraz tam stoją, czyli przełożenia linii w grunt.
Energetyka wykona to, ale za odpłatnością. Koszt – ok. 80.000 zł.
Przy tej okazji będzie trzeba zlikwidować słupy telefoniczne, schować przepompownię.
W roku 2016 zagospodarowany byłby teren przy ul. Polnej, a w 2017 przy ul. Wrzesińskiej.
Przy ul. Wrzesińskiej są wyznaczone tereny pod działalność, dla przyszłych inwestorów.
Właścicielami gruntu są osoby prywatne. Najlepiej byłoby, gdyby gmina była ich
właścicielem. Można by, co roku dokonywać wykupu jednej działki.
Dzisiaj odbył się przetarg na sprzedaż działki 5,5 ha położonej w m. Zapowiednia.
Gmina czyni starania o przejęcie działki tzw. ogródki działkowe, położonej przy ul.
Wrzesińskiej, na którą chce się uwłaszczyć Polski Związek Działkowców.
Jest to grunt, który w części nie jest użytkowany.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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