
Protokół nr 14/16 
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej  

z dnia 18 marca 2016 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. 
 
Tematyka posiedzenia:  

 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pyzdrach do realizacji zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2016 – 2018”.  

4. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pyzdrach za 2015 rok 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wymianę pokrycia 

dachowego w nawach bocznych kościoła p.w. NMP w Pyzdrach.  
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia ich przebiegu.  
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej 

Organizacji Turystycznej.  
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej 

pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie wraz z częścią gruntu na cele 
prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-
Turystyczne ,,Nasza Szkoła”. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego 
w obrębie Grądy Dolne na rzecz Gminy i Miasta Pyzdry od Agencji Nieruchomości 
Rolnych.   

13. Sprawy bieżące.  
 
 
Ad. 1.  
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Pyzdrach poinformowała, że ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w 
wychowaniu dzieci stanowi, iż organy gminy do dnia wejścia w życie ustawy wyznaczą lub 
utworzą jednostki organizacyjne właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego. W gminie Pyzdry tą jednostką będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  
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Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia br. w sali OSP Pyzdry, a od maja 2016 w siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Do obsługi nowego zadania zostanie zatrudniona nowa osoba wyłoniona w drodze konkursu.  

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do realizacji zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego („za” – 7). 
 
Ad. 2.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach („za” – 7). 
 
Ad. 3.  
Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Pyzdrach poinformowała, że zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 – letniego gminnego 
programu wspierania rodziny. 
Program zawiera kierunki polityki prorodzinnej państwa. Celem głównym programu jest 
wspieranie rodzin przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, a cele szczegółowe programu wskazują zadania do realizacji oraz 
realizatorów poszczególnych działań. 
Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów 
opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych  
i innych instytucji zajmujących się rodziną. 
W gminie Pyzdry zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który służy pomocą 10 rodzinom 
mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pyzdry na lata 2016 – 2018” („za” – 7). 
 
Ad. 4.  
Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pyzdrach za 2015 rok. 
 
Ad. 5.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
dotyczą tylko roku 2016. Na poprzedniej sesji były zmiany w budżecie min. dotyczące 
wolnych środków, które trzeba uwzględnić w wieloletniej prognozie finansowej.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2016 – 2025 („za” – 7). 
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w 
budżecie mowa jest o:  
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18.342 zł z tytułu dotacji od wojewody 
wielkopolskiego na nowe zadanie 500 Plus, które po stronie planu wydatków budżetowych 
przeznacza się na przygotowanie stanowiska pracy dla nowego pracownika obsługującego to 
zadanie,  
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2) w wyniku analizy wykonania budżetu dokonuje się przeniesień między działami, 
rozdziałami i paragrafami wydatków:  
a) zwiększa się wydatki na:  
-  rozbudowę stacji wodociągowej w Lisewie o kwotę 55.015,60 zł,  
- plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę 700 zł,  
- organizację wypoczynku zimowego dla dzieci (kulig) o kwotę 200 zł,  
- 4.500 zł w ramach funduszu sołeckiego (zakup majątkowy) montaż nowego punktu 
świetlnego w Dłusku,  
b)zmniejsza się wydatki o kwotę: 
-  55.915,60 zł z tytułu dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Pietrzykowie 
(mniejsza liczba uczniów niż pierwotnie zakładano), 
- 4.500 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego (zakup usług) montaż nowego punktu 
świetlnego w Dłusku.   
 
Ponadto proponuje się dodatkowo zmniejszyć rezerwę inwestycyjną o 4.668,- zł z 
przeznaczeniem na budowę nowego punktu świetlnego w Rynku w Pyzdrach.  
 
Henryk Pyrzyk, radny zaproponował, aby przy wymianie chodników na ul. Kilińskiego 
ułożyć przewód do lamp oświetlenia ulicznego, które w przyszłości będzie można 
zamontować.  
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że będzie rozważona możliwość ułożenia tzw. 
korytarzy posiadających kanały, przez które można układać różne przewody nie demontując 
nawierzchni chodnika.  
 
Regionalna Izba Obrachunkowa do uchwały w sprawie zmian w budżecie z ostatniej sesji  
wniosła uwagę, aby budżet był spójny z załącznikami do budżetu.  
Należy zmienić załącznik dotyczący planu przychodów o kwotę 50.000 zł i plan wydatków 
majątkowych o kwotę 20.000 zł (przydomowe oczyszczalnie).  
Kwota rezerwy celowej na inwestycje, zakupy inwestycyjne zmniejszy się z 25.000 zł do 
kwoty 20.332 zł. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz z 
dodatkowymi zmianami („za” - 7). 
 
Ad.7.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji  
w wysokości 30.000 zł na roboty budowlane przy zabytkowym Kościele Farnym p.w. NNMP 
w Pyzdrach polegające na wymianie pokrycia dachowego w nawach bocznych kościoła 
 („za”– 7). 
 
Ad. 8.  
Do kategorii dróg gminnych o znaczeniu publicznym zalicza się następujące drogi w obrębie 
geodezyjnym Ruda Komorska, Grądy Dolne, Ciemierów Kolonia, Zapowiednia: 

1) droga przebiegająca na działkach nr 375, 377, 398, 170  obręb geodezyjny Ruda 
Komorska, 701 obręb geod. Grądy Dolne, 42/1 obręb geod. Ciemierów Kolonia  o 
długości 1850 metrów,  

2) droga przebiegająca na działkach nr  88, 54, 347, 98 obręb geodezyjny  
Zapowiednia o długości 3100m.  

 



 4

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu („za” - 7). 
 
Ad. 9.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że wojewoda wielkopolski rozstrzygnięciem 
14 marca 2016 stwierdził nieważność uchwały nr XII/109/16 podjętej na ostatniej sesji w 
sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.  
Pomimo braku zmian w przepisach treść w/w uchwały z ubiegłego roku została teraz 
zakwestionowana i zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały z uwzględnieniem uwag 
organu nadzoru.  
Z projektu uchwały należy wykreślić z  § 9 ust. 2.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt („za”- 7 ). 
 
Ad. 10.  
W celu promocji gminy Pyzdry jako regionu województwa wielkopolskiego – regionu 
atrakcyjnego turystycznie, Gmina i Miasto Pyzdry przystępuje do Stowarzyszenia pn. 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej („za” – 7 ). 
 
Ad. 11.  
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w 
sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 
1203,10 m2 w budynku położonym w Pietrzykowie wraz z częścią gruntu  
o powierzchni  0,6361 ha na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 125/5 na okres 12 lat 
Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznemu ,,Nasza Szkoła.  
Stowarzyszenie planuje pozyskać środki zewnętrzne na budowę boiska sportowego. Jednym  
z kryterium naboru jest posiadanie prawa do użytkowania nieruchomości przez 10 lat od 
zakończenia realizacji inwestycji.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wynajęcia w drodze 
bezprzetargowej pomieszczeń w budynku położonym w Pietrzykowie wraz z częścią gruntu 
na cele prowadzenia placówki oświatowej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-
Turystyczne ,,Nasza Szkoła  („za” – 7). 
 
Ad. 12.  
Sołtysa sołectwa Grądy Dolne podjął działania mające na celu nieodpłatne nabycie 
nieruchomości nr 597/6 o powierzchni 0,3529 ha, położonej w obrębie Grądy Dolne do 
zasobu gruntów komunalnych na cel związany z kulturą fizyczną: budowa - urządzenie 
boiska do piłki nożnej oraz miejsca spotkań mieszkańców sołectwa. 
Agencja Nieruchomości Rolnej może w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność 
jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości, jeżeli są przeznaczone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji 
infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych - w zakresie kultury i kultury 
fizycznej.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu 
położonego w obrębie Grądy Dolne na rzecz Gminy i Miasta Pyzdry od Agencji 
Nieruchomości Rolnych („za” - 7). 
 
Ad. 13.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym 
do biura Rady wpłynęły następujące pisma:  
 

• uchwala RIO z 9 marca 2016 wskazująca nieprawidłowości w uchwale nr XII/104/14 
dotyczącej zmian w budżecie, 

• pismo RIO stwierdzające nieważność uchwały XII/106/16 w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków,  

• rozstrzygnięcie wojewody wielkopolskiego dotyczące stwierdzenia nieważności 
uchwały XII/109/16 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.  

Przewodnicząca Rady przypomniała o dostarczaniu oświadczeń majątkowych do końca 
kwietnia 2016r.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  


