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Protokół nr 34/18 

z posiedzenia wspólnego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 

Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji i Komisji Budżetowo – Finansowej   

z dnia 7 listopada 2018 roku 

 

Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13
 00 

przewodnicząca Komisji Budżetowo – 

Finansowej p. Ilona Nowicka stwierdzając, że na 10 radnych w posiedzeniu uczestniczy 9, co 

stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

W posiedzeniu nie uczestniczyła radna Justyna Sosnowska  

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad: 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/263/10 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.   

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych.   

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej.  

9. Sprawy bieżące.  

 

 

Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła propozycje zmian w budżecie.  

W okresie międzysesyjnym wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20.000 zł, 

która zostanie przeznaczona dla szkół podstawowych na zakupy materiałów i wyposażenia 

oraz na zakup środków dydaktycznych (12. 000 zł ) i książek  (8.000 zł).  

Zmniejszone zostaną środki na Muzeum o 16.000 zł a przekazane do Biblioteki.  
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Dodatkowo zwiększa się plan dochodów i wydatków:  

- na podstawie umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS zawartej 

między Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" a Gminą Pyzdry o kwotę 

700,00 zł na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Pyzdrach,  

 - na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Gminą  

   i Miastem Pyzdry na realizację wydarzenia szkolnego pn. "My Polacy-niepodlegli, 

przedsiębiorczy" o kwotę 4.736  zł w Szkole Podstawowej w Górnych Grądach.   

 

Komisje pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany w budżecie („za”– 9, nieobecny -

1).  

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że na podstawie rozporządzenia Ministra 

Finansów wydatki projektu budżetu zakwalifikowane w paragrafach można łączyć w grupy 

paragrafów. W tej sprawie zostaje zaproponowana zmiana w uchwale w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu.  

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy pieniądze jakie gmina miała otrzymać na zakup 

pomocy dydaktycznych nauczania przedmiotów przyrodniczo – biologicznych otrzymała?   

Czy zakupy są realizowane?  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że pieniądze wpłynęły w kwocie 40.600 zł. W 

70% środki są już wykorzystane na wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, 

fizycznej i geograficznej w Szkole Podstawowej w Lisewie. W przyszłym roku będzie 

aplikowała o środki Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach. Szkoła w Pyzdrach nie może 

ubiegać się o środki, bo w tym budynku mieści się Gimnazjum, które ma wyposażone 

pracownie. Z chwilą  wygaśnięcia Gimnazjum wyposażenie pracowni przejmie Szkoła 

Podstawowa.  

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że do 15 listopada zostanie przygotowany 

projekt budżetu na 2019 rok.  

Tak będzie konstruowany projekt budżetu, żeby nie zaciągać kredytu, a zaplanować 

drobniejsze zadania, ale bardzo potrzebne np. modernizacja stacji uzdatniania wody w 

Pyzdrach, na które nie ma i raczej nie będzie dofinansowania, a które będą mogły być 

sfinansowane ze środków własnych.  

Inwestycje będą tak planowane, aby prawie w każdej części gminy było jakieś zadanie 

wykonane.  

Antonina Balicka, skarbnik dodała, że projekt budżetu będzie tak planowany, aby nie 

zaciągać kredytu. By realizować zadania za środki własne i jak najmniej angażować środki 

wolne, których jest coraz mniej.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że pismo w sprawie podwyższenia 

wynagrodzenia pracowników obsługi i administracyjnych szkoły zostało rozpatrzone. Temat 

wynagrodzeń trzeba indywidualnie rozpatrzeć. Wynagrodzenie niektórych pracowników jest 

niższe od najniższego wynagrodzenia, które w ostatnim czasie wzrasta.  

W śród tych pracowników są tacy, którzy są w okresie przedemerytalnym i jeżeli złożą 

oświadczenie  o przejściu na emeryturę, to można ich stosownie wynagrodzić,  tacy którym 
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do średniej dużo brakuje, ale i tacy, którzy  wynagrodzenie mają zadawalające, bo byli 

zatrudnienie nie tak dawno i na nowych zasadach.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVII/263/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu („za” – 9, nieobecny -1).  

 

Ad. 3.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości („za” – 9, nieobecny -1):  

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,77 zł od 1 m² powierzchni;  

 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior  i zbiorników sztucznych –  4,71 zł od 1 ha powierzchni; 

 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 od 1 m² powierzchni;  

 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia                     

9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 

zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 

okres   4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego –  3,09 zł od 1 m
2 

powierzchni; 

 

    2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych –  0,69   zł od 1 m² powierzchni użytkowej,      

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej (wzrost o 0,02 zł); 

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej; 

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,14 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej; 

    

 3) od budowli – 2 % ich wartości.  
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Ad. 4.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że wysokość podatku rolnego w gminie 

Pyzdry jest niska w porównaniu do sąsiednich gmin, dlatego została zaproponowana 

nieznaczna podwyżka w stosunku do roku poprzedniego o 1.83 zł, a obniżka o 13,4% w 

stosunku do stawki ustalonej przez Prezesa GUS (54,36 zł). Wiadomo, że w rolnictwie 

sytuacja nie jest najlepsza, była susza.  

W gminie Pyzdry gruntu w klasach I - IV, z których nalicza si ę podatek rolny jest 

stosunkowo niedużo. Szczególnie na terenie zawarciańskim przeważają grunty klasy V i VI.   

Rolnicy w gminie są jedną z grup w gminie, na którą gmina musi łożyć , bo np. 

wydatkowanie środków funduszu sołeckiego w części jest przeznaczane na meliorację 

gruntów, naprawę dróg dojazdowych do pół. 

Rolnicy zaczynają narzekać, że drogi dojazdowe do pól są zbyt wąskie, niedostosowane do 

obecnego nowoczesnego sprzętu rolniczego. Oczekiwania są takie, żeby gmina dokonywana 

wykupu gruntu pod poszerzenie dróg gruntowych.  

Robert Nowak, radny stwierdził, że jeśli w planie zagospodarowania przestrzennego jest 

oznaczona działka jako teren rolny, to tam faktycznie drogi powinny być dostosowane 

szerokością do możliwości przejazdu sprzętem rolniczym.  

Ponadto zapytał o wizję wzrostu opłaty śmieciowej.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że jeżeli nie znajdzie się rozwiązania, które 

złagodzi różnicę jaka występuję pomiędzy kosztami odbioru odpadów komunalnych a 

dochodami uzyskanymi za odbiór odpadów, to  do tego zadania gmina będzie musiała 

dołożyć ok. 350 tyś. zł.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 47,08 zł za 1 

dt („za”– 9, nieobecny -1). 

 

Ad. 5.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych przyjmując 1% wzrost opłat w stosunku do roku 2018 

((„za”– 9, nieobecny -1). 

 

Ad. 5 i 6  

Iwona Bakowska, pracownik Urzędu Miejskiego poinformowała, że na teren gminy Pyzdry 

wydanych jest 23 zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych. Za zezwolenia zebrano 

prawie 94 tyś zł.  
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Preliminarz wydatków na 2019 r. jest zapisany w projektach programów – przeciwdziałanie 

narkomanii – 25.000 zł, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 68.273 zł.   

 

Przemysław Dębski, burmistrz zaproponował, aby rozważyć możliwość uruchomienia 

dowozu dzieci z terenu wiejskiego do Pyzdr na zajęcia np. sportowe.  

Elżbieta Kłossowska, radna stwierdziła, że pilotażowo można by to uruchomić. Ale często 

się zdarza się, że jak czegoś nie ma, to jest na to zapotrzebowanie, a jak już jest, to 

zainteresowanie maleje.  

Elżbieta Ratajczyk, radna stwierdziła, że o takie działania musi ktoś wystąpić do Komisji 

Alkoholowej, może np. sołtys, szkoła. Trzeba zebrać zapotrzebowanie – rodzaj zajęć, ilość 

uczestników z danego terenu.  

Henryk Pyrzyk, radny dodał, że na takie zajęcia byliby chętni, ale trzeba je przygotować 

organizacyjnie – zatrudnić opiekuna w punkcie zbiórki dzieci i w czasie przejazdu, osobę 

prowadzącą zajęcia.    

Stanisław Janiak, radny zapytał, czy w dzisiejszych czasach dzieci są głodne, skoro z 

funduszu Komisji Alkoholowej są  zaplanowane pieniądze na dożywianie dzieci?  

Iwona Bąkowska, pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedziała, że jest zapotrzebowanie 

ze szkół, które jest skonsultowane z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że dotyczy to dzieci z rodzin patologicznych,  

w których występuje alkoholizm. W niektórych rodzinach chociaż jest 500+ , to dożywianie 

jest potrzebne.  

Robert Nowak, radny zapytał, czy są rozpatrywane wnioski, które wpisują się w program 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  złożone przez organizacje? 

Elżbieta Ratajczyk, radna poinformowała, że funkcjonują dwa rodzaje wniosków, które 

składane są do Komisji. Od instytucji bezpośrednio podległych gminie, jednostki pomocnicze  

gminy i te są rozpatrywane w zwykłym trybie. Tryb konkursowy, do którego mogą przystąpić 

wszystkie organizacje pozarządowe i inne.  

 Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („za”– 9, nieobecny -1).    

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii („za”– 9, nieobecny -1).   

 

Ad. 8.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że nowelizacja ustawy o samorządzie 

gminnym wprowadziła możliwość wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą przez określoną 

grupę mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.   

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały określający szczegółowe 

zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne 
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wymogi jakim muszą odpowiadać projekty uchwał zgłaszane w drodze inicjatywy 

obywatelskiej.  

Projekt uchwały musi dotyczyć zadań własnych Gminy i spraw należących do wyłącznej 

właściwości Rady i poparty w przypadku gminy Pyzdry podpisami co najmniej 200 osób.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej ((„za” - 9, nieobecny - 1).   

Ad. 9.  

Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, czy znane są wyniki głosowania w sprawie budżetu 

obywatelskiego powiatu wrzesińskiego?  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odpowiedziała, że wyników jeszcze nie ma. Jeszcze 

trwa liczenie.  

 
W okresie międzysesyjnym wpłynęło jedno pismo z Urzędu Skarbowego we Wrześni  

w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych.  

 

Barbara Sulkowska, radna zapytała, czy w sali widowisko-kinowej w Pyzdrach będą wyświetlane 

filmy?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że na razie projektor nie będzie kupowany.  

Został przygotowany harmonogram wykorzystania sali. Przyjęto, że w 2 wekendy w miesiącu 

coś się będzie działo.  

W drugiej połowie listopada będzie kino i koncert podczas którego będą śpiewane piosenki 

Anny German.  W grudniu przewidziany jest występ Bardzo Nieformalnej Grupy 

Artystycznej z Kołaczkowa,  koncert kolęd w wykonaniu chóru Camerata. W nowym roku 

koncert noworoczny orkiestry.   

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji podziękowała  

wszystkim za udział w posiedzeniu i o godz. 14
30  

zamknęła 34 posiedzenie Komisji. 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

Członkowie Komisji: 

1) Elżbieta Ratajczyk ........................................... 

 

2) Piotr Pilarski  ........................................... 

 

3) Barbara Sulkowska ....................................... 

  

 


