Protokół nr 30/17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji ds.
Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 27 grudnia 2017 roku
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 12 00 przewodnicząca Rady p. Elżbieta
Kłossowska stwierdzając, że na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 14, co
stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018-2027.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Pyzdry na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017–2025.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na
2017 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
i Miasta Pyzdry na lata 2018-2027 sporządzona jest w ten sposób, że rok 2018 jest zgodny
z projektem budżetu na 2018, a w latach następnych zachowany został 1% wskaźnik wzrostu
dochodów i wydatków.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna z zastrzeżeniem.
W projekcie budżetu zaplanowane są wolne środki finansowe, a RIO w sposób
ostrożnościowy wskazuje, że w połowie listopada trudno jest wykazywać, że wolne środki w
takiej wysokości do końca roku pozostaną, ponieważ do końca grudnia br. może się jeszcze
coś wydarzyć i wolne środki mogą zostać wydatkowane jeszcze w bieżącym roku.
Dlatego jest wprowadzona zmiana – zamiast wolnych środków (dla zrównoważenia budżetu)
wprowadzony jest kredyt. Gdy wolne środki pozostaną, to tego kredytu nie będzie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027 wraz z przestawionymi
poprawkami („za”–14, nieobecny -1)
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Ad. 2.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok
2018. Dochody zaplanowano w wysokości 28.837.333,44 zł, a wydatki 31.987.102,76 zł.
Powstały deficyt wynosi 3.149.769,32 zł. Zaplanowano, że zostanie on sfinansowany
przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na drogi Zamość i Zapowiednia oraz targowisko
– 2.297.008,- zł) i wolnych środków (1,5 mln zł). Z uwagi na to, że Regionalna Izba
Obrachunkowa zakwestionowała wysokość wolnych środków, to wprowadza się poprawkę do
budżetu tj. że deficyt zostanie pokryty także wolnymi środkami ale w wysokości (251.557.95
zł), zaciągniętymi pożyczkami i kredytami na rynku krajowym ( 925.692 zł) oraz nadwyżką
z lat ubiegłych (330.756,85zł).
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej
gminy nie powinny posiadać wolnych środków. Wszystkie pieniądze powinny być
wykorzystane w danym roku.
Jednak wiedząc, że w 2018 roku przyjdzie przesilenie inwestycyjne, (będą możliwości
pozyskania dofinansowań) była prowadzona oszczędna gospodarka finansowa i udało się
pewną kwotę zgromadzić (wolne środki).
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry na 2018 rok wraz z poprawkami wynikającymi z opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej („za”–14, nieobecny -1).

Ad. 3.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017–2025.
W związku z wpływem dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Walga zwiększa się dochody w rozdz. 60016 par. 6208 o kwotę 514.330,00
zł i dokonuje się spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie przebudowy
ww. drogi gminnej w kwocie 486.093,70 zł.
W związku z tym, że zmieniły się przychody i dług publiczny gminy zachodzi konieczność
wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że gmina w 2017 r. otrzymała decyzje
o dofinansowaniu na cztery inwestycje, a tylko na jedną otrzymała środki. Na pozostałe
inwestycje środki będą przekazane gminie w 2018 roku.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017 – 2025 („za”–14, nieobecny -1).
Ad. 4.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie Gminy i Miasta
Pyzdry na rok 2017.
Dochody budżetowe gminy wzrastają o kwotę 547.298,25 zł z czego:
32.298,25 - zwrot od Energii z tytułu kolizji na ul. Polnej,
514.330,00 - dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Walga.
Planuje się zmniejszyć wydatki:
97.146,00 – przebudowa drogi ul. Miłosławska, Zwierzyniec,
36.000,00 – świadczenia społeczne,
31.500,00 – zasiłki stałe,
328.136,79 - modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
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Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków:
- zmniejszenie o 157.369,90 zł wydatków na budowę drogi w m. Walga,
- zwiększenie o 148.518,23 zł wydatków na bieżące remonty dróg i chodników,
- zwiększenie o 8.851,67 zł na modernizację drogi w Lisewie.
Po wysłaniu materiałów do radnych wpłynęły pisma zwiększające dochody gminy:
- na doposażenie w szkołach podstawowych gabinetów pielęgniarki szkolnej,
- dotacja do opieki społecznej na uszkodzenia, które wystąpiły w wyniku huraganu Grzegorz.
Anna Wojciechowska, kierownik Referatu Oświaty poinformowała, że środki na
doposażenie gabinetów pochodzą z programu Ministerstwa Zdrowia. Zgłoszone zostały
wszystkie szkoły wraz z filią we Wrąbczynkowskich Holendrach. Maksymalnie można było
otrzymać 6.700 zł na każdą szkołę. W pierwszej turze gmina otrzymała 16.810 zł, w drugiej
pozostałą kwotę. Zostały zakupione sprzęty do gabinetów zgodnie z rozporządzeniem
programu.
Pielęgniarka szkolna pracuje we wszystkich szkołach na terenie gminy. Najwięcej godzin
pracuje w szkole w Pyzdrach.
Pielęgniarka ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że zapłata za modernizację nowej siedziby
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji miała być w 2017 i 2018. Z uwagi na opóźnienie
realizacji inwestycji wynikłe ze strony wykonawcy, zapłata nastąpi w 2018 r.
Są prowadzone przygotowania do ogłoszenia przetargów na trzy duże inwestycje w 2018 r. tj.
na budowę drogi Zapowiednia, Zamość i targowisko. Bo tylko zorganizowanie przetargów na
początku roku może przyczynić się do pozyskania wykonawców z korzystnymi ofertami.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
i Miasta na 2017 rok („za”–14, nieobecny -1)
Ad. 5.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2018 rok („za”–14, nieobecny -1).
Ad. 6.
Komisja opracowała plan pracy na 2018 rok
1. Opiniowanie projektów uchwał i materiałów przedstawionych pod obrady Rady Miejskiej
- wg potrzeb.
2. Analiza realizacji budżetu przez gminę w wybranych działach - co kwartał.
3. Wydatkowanie środków finansowych na inwestycje realizowane przez gminę –
wybiórczo.
4. Inne sprawy wynikłe w trakcie roku.
5. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 rok.
Ad. 7.
Przewodnicząca Rady p. Elżbieta Kłossowska przedstawiła pisma, które wpłynęły do biura
Rady:
 informacja Burmistrza Pyzdr o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pyzdry za
rok szkolny 2016/17,
 opinia RIO o projekcie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2018 r.,
 skarga prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na
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uchwałę Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr XXXVI/195/02 z dnia 22 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że jest to akcja ogólnopolska. Zgodnie
z ustawą o prokuraturze przewidziany jest nadzór zwyczajny w ramach którego prokuratorzy
kontrolują działalność jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola ta polega na
kontrolowaniu uchwał.
Uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków są
kontrolowane, żeby sprawdzić, czy gminy pobierają opłaty za przyłącza, bo tego robić nie
wolno. Przyłącza są zadaniem gminy.
W zaistniałej sytuacji można unieważnić uchwałę z 2002 roku, albo wystąpić do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przygotować nowy regulamin. Będzie realizowane
drugie rozwiązanie sprawy.
Henryk Pyrzyk, radny przypomniał o tym, że gmina nie może pobierać opłat za przyłącza
wiadome jest już od dawna.
Andrzej Łyskawa, radny zapytał o tereny inwestycyjne?
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na terenie powiatu wrzesińskiego stopień
bezrobocia wynosi 3,6%.
Chociaż są na terenie powiatu tereny do inwestowania, ale dla inwestora informacja o stopie
bezrobocia wskazuje, że o pracowników będzie trudno. Dlatego może się jedynie pojawić
inwestor, którego przyszła działalność będzie bardzo zmechanizowana, nie będzie wymagała
zbyt wielu pracowników.
Pojawiło się zainteresowanie terenem gminy Pyzdry (terenami zielonymi) pod pole golfowe.
Prawdziwe pole golfowe zaczyna się od 18 dołków, a powierzchnia terenu to ok. 60 ha.
Były przedstawione tereny wiejskie w Ratajach, gminne zawarciańskie, które obecnie są
jeszcze wydzierżawione. Konieczna byłaby zmiana planu zagospodarowania.
Ponadto poinformował, że zadłużenie gminy w kredytach komercyjnych wynosi 1 mln zł, ale
gmina posiada niewielkie dochody własne.
Obecnie możliwości kredytowe oblicza się w odniesieniu o własne dochody. Dlatego pomimo
małego zadłużenia zdolność kredytowa gminy Pyzdry nie jest duża, bo ma małe dochody
własne. Zatem należałoby się przyjrzeć podatkom i opłatom lokalnym. Wyznaczyć nowe
tereny pod budownictwo mieszkaniowe, by przyciągnąć nowych mieszkańców.
Dnia 22 listopada 2017r. odbył się odbiór stacji redukcji gazu w Lisewie. Jest już wykonany
projekt całego gazociągu. Dokumentacja obejmuje 20 km gazociągu, przejście pod wałem,
rzeką Wartą. Planowane rozpoczęcie inwestycji rok 2019, a zakończenie rok 2020.
Barbara Sulkowska, radna stwierdziła, że chodnik przy ul. Niepodległości został
niestarannie wykonany – kostka została nierówno ułożona.
Mieszkańcy zgłaszają uwagi w tej sprawie. Pytają, dlaczego tego chodnika nie wykonywali
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pyzdrach, którzy chodniki wykonują dobrze?
Mieszkańcom trzeba tłumaczyć, że chodnik przy ul. Niepodległości wykonuje jego zarządca
tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich, a nie gmina.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że ten fakt został zgłoszony do Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Koninie. Odbioru chodnika jeszcze nie było.
Zasugerowano, aby przy światłach ustawić barierki, aby chodnik nie był rozjeżdżany przez
samochody i aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym.
Stanisław Janiak, radny stwierdził, że nad budową chodnika przy ul. Niepodległości
zabrakło nadzoru.
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Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady stwierdziła, że w tym chodniku są
poustawiane kołeczki. Po co są i czemu mają służyć nie wiadomo.
Barbara Sulkowska, radna stwierdziła, że w aptekach nie ma pojemników na
przeterminowane leki.
Mirosław Balicki, pracownik Urzędu poinformował, że temat zostanie sprawdzony. Można
ustawić pojemnik na leki na terenie przy oczyszczalni ścieków, gdzie teren jest
monitorowany. Mogą też zostać wstawione pojemniki do aptek. Takie pojemniki nie mogą
być ustawione w miejscach odosobnionych.
Marianna Urbaniak, radna zapytała, czy jest prawdą, że pan Burmistrz na spotkaniu
opłatkowym obiecał, że od 1 września na Wrąbczynkowskich Holendrach będzie
ośmioklasowa szkoła podstawowa. Mieszkaniec Wrąbczynka wniósł uwagę pod adresem
radnej z tego terenu i sołtysa, dlaczego w tym temacie nic nie robią. W tej sprawie ma
powstać społeczny komitet.
Radna odpowiedziała, że nic nie robią, bo by się ośmieszyli, ponieważ do szkoły uczęszcza
tylko 45 uczniów.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na temat przyszłości szkoły we
Wrąbczynkowskich Holendrach nie prowadził rozmów od już dłuższego czasu.
Poruszał temat, ale dotyczący dowożenia dzieci z obwodu szkoły filialnej we
Wrąbczynkowskich Holendrach do Zagórowa. Można zrozumieć sytuacje, w której dzieci do
klasy trzeciej uczęszczają do szkoły we Wrąbczynkowskich Holendrach, a od czwartek klasy
do Zagórowa. Ale trudno zrozumieć sytuację, kiedy dzieci od pierwszej klasy są dowożone do
szkoły w Zagórowie. Takich dzieci jest 12.
Na spotkaniu opłatkowym we Wrąbczynkowskich Holendrach jedna z mam zapytała,
dlaczego autobus szkolny nie zatrzymuje się we wskazanym przez nią miejscu, by dzieci nie
musiały przechodzić przez drogę powiatową, tylko w innym. Po dłuższej dyskusji okazało się,
że chodzi o autobus szkolny ale z Zagórowa. Dla niektórych rodziców nie ma różnicy, czy coś
jest z gminy Pyzdry, czy Zagórowa.
Ponadto przypomniał, że jak liczba dzieci w szkole we Wrąbczynkowskich Holendrach była
stosunkowo mało, a w niektórych klasach było po 2 -3 uczniów, to wystąpiono z propozycją
aby uczniowie z tych klas dojeżdżały do Pyzdr. W sprawie pozostawienia sześcioletniej
szkoły podstawowej zaproponowano wtedy dwa rozwiązania tj. przekazanie jej prowadzenie
stowarzyszeniu, albo pozostawienie szkoły z klasami 1-3 , oddziału zerówki i utworzeniu
punktu przedszkolnego. Rodzice zdecydowali o pozostawieniu szkoły o strukturze
organizacyjnej I-III. Później szkołę przekształcono w filię. Z powyższego gmina się
wywiązuje i nie widać podstaw do zmian.
Piotr Pilarski, radny poinformował, że na terenie sołectwa Dolne Grądy bobry zrobiły
tamę, która spowodowała, że jedna z dróg dojazdowych w m. Baraniec na odcinku ok. 300 m
jest zalana.
Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że gmina może wystąpić o interwencyjny
odstrzał.
Następnie powrócił do tematu projektu budżetu na 2018r. Należy się cieszyć, że w tej
kadencji udało się przeznaczyć prawie 5 mln zł na inwestycje. W poprzednich latach w
kwocie ok. 3 mln zł. Zostaną wykonane trzy duże inwestycje – targowisko i drogi Zamość i
Zapowiednia oraz kilka mniejszych inwestycji jak sala widowiskowo – kinowa, droga Górne
Grądy, i inne.
Do tej pory udawało się wykonać wiele zadań dodatkowych, bo były na to środki (wolne
środki). W 2018 r. będą realizowane duże inwestycje i wolne środki zostaną wykorzystane,
dlatego realizacja dodatkowych zadań zgłaszanych przez radnych będzie już bardzo
utrudniona, a może nawet niemożliwa w 2018r. Dlatego zwrócił się do radnych, aby w tym
temacie byli wyrozumiali. Wiele wyjaśni się po przetargach, czy będą oszczędności na
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inwestycjach, czy będzie trzeba dołożyć jeszcze z budżetu gminy. Wspomniał także o
zaplanowanych zadaniach rezerwowych (np. chodnik ul. Polna, dofinansowanie dokończenia
chodnika Rataje – Pietrzyków, budowa drogi ul. Szybska, wzrost opłaty za odpady
komunalne w Lulkowie) .
Dodał, że w połowie stycznia będzie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska o wsparcie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rataje. Jest to inwestycja
zaplanowana na 2018/19 rok.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca Rady poinformowała, że przedstawicielka
Regionalnej Izby Obrachunkowej podsumowująca kontrolę w Urzędzie wyraziła wiele
pochlebnych słów na temat funkcjonowania gminy Pyzdry, stanu zadłużenia.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Komisji Przewodnicząca podziękowała
wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 13 50 zamknęła XXXI posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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