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Protokół Nr 3/18 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej, Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, które odbyło się  

14 grudnia 2018 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  

 
      
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13

 00 
przewodnicząca Rady Miejskiej p. Justyna  

Sosnowska stwierdzając, że na 14 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 13, co 

stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować.  

W posiedzeniu nie uczestniczył radny Henryk Pyrzyk.   

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 

Tematyka posiedzenia   

Wydanie opinii zbiorczej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027 i budżetu  Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2019.  

 

Antonina Balicka, skarbnik przypomniała, że dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 

zaplanowane są w wysokości 30.597.160,99 zł, dochody bieżące w kwocie 28.838.631,99 zł, 

a dochody majątkowe w kwocie  1.758.529,00 zł.  

Dochody  obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  dotacje celowe na 

realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego i  dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych  

z udziałem środków unijnych. 

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 wynoszą 30.355.912,47 zł,  w tym wydatki 

bieżące 27.013.377 zł, a wydatki majątkowe 3.342.535,47 zł. 

Wydatki zostaną przeznaczone  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,   

realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego,  programy finansowane z udziałem środków unijnych.  

Nadwyżkę budżetu w kwocie 241.248,52 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. 

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 992.316,42 zł.  

Planowane rozchody budżetu wyniosą 1.233.564,94 zł. 

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 992.316,42 zł, w tym 

na   

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej 500.000,00 zł, pożyczki  i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym  

492.316,42 zł. 

Zostały zaplanowane budżecie dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i  

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. 

Uchwala się plan przychodów i kosztów w wysokości 2.256.300 zł dla samorządowego 
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zakładu budżetowego.  

Uchwala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Pyzdrach.              

Burmistrz został upoważniony do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000,00 zł, 

2) zaciągania  pożyczek i  kredytów na rynku krajowym do wysokości 492.316,42 zł. 

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 

między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań                   

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 

rok budżetowy, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

Uchwala się sumę 500.000 zł do której Burmistrz Pyzdr może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania.   

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.273 

zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.273 zł i gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000 zł. 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki na 

finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Dochody z opłaty nie 

pokrywają wydatków.  Środki z budżetu gminy są przeznaczane na pokrycie różnicy.  

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie  Prawo ochrony 

środowiska przeznacza się przede wszystkim utrzymanie zieleni. 

Utworzona została rezerwa: ogólną w wysokości 110.000,00 zł, celowa - 90.000,00 zł, na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i  celowa na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł. 

Wyodrębniony został fundusz sołecki.  

 

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizacje zadań publicznych, które gmina jest 

zobowiązana wykonać.   

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3.342 535,47 zł :  

30.000 zł -   dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

50.000 zł - dotacja celowa na budowę chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje przy drodze 

wojewódzkiej 466, 

1.390.000 zł – przebudowa, budowa dróg gminnych, chodników,  

6.700 zł – wykup gruntu,  

10.000 zł – zakup komputerów z oprogramowaniem dla urzędu,   

190.000 zł - budowa kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry w ulicach: Farna, Władysława 

Łokietka i Bolesława Pobożnego wraz z budową przepompownią w ulicy Farnej, 

700.000 zł -  przebudowa - modernizacja stacji uzdatniania wody położonej w m. Pyzdry przy 

ul. Szkolnej, 

15.500 zł – budowa lampy solarnej we Wrąbczynkowskich Holendrach i Zapowiedni,  

94.335,47 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa (w ramach funduszu 
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sołeckiego) i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo, 

830.000 zł - zakup domu podcieniowego oraz zakup i renowacja wiatraka Holendra, 

6.000 zł -  budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy. 

Projekt budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok z uwzględnieniem poprawek 

wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową został zaopiniowany pozytywnie („za” –

12 radnych, „wstrzymał się” -1, nieobecny -1).  

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019 – 2027 z 

uwzględnieniem poprawek wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową został 

zaopiniowany pozytywnie („za” –13 radnych, nieobecny -1).  

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że nabór wniosków o środki na budowę 

kanalizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  jest  planowany w stycznia 

2019 r.  

 

Gmina nadal jest zainteresowana, aby systemem dotychczasowym zakończyć modernizację 

oświetlenia ulicznego – wymiana starych lamp na nowe energooszczędne.  

W II półroczu 2018 r. udało się wymienić 50 lamp. Starych lamp pozostało już nie dużo do 

wymiany.  

 

Następnie poruszył temat odbioru odpadów przez gminę.  

Obecnie obowiązuje opłata 11 zł od osoby i należność zebrana od mieszkańców nie pokrywa 

rzeczywistych kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych, dlatego należy 

rozważyć kwestie podwyższenia opłaty. Można wprowadzić podobną opłatę malejącą 

uzależnioną od liczby osób w rodzinie, tak jak obecnie  jest w gminie Nekla.   

Antonina Balicka, skarbnik stwierdziła, że zróżnicowanie opłaty wprowadza się, aby pomóc 

rodzinom wielodzietnym, będącym w trudnej sytuacji finansowej.  Obecnie rodziny te 

otrzymują 500+.  

Robert Nowak, radny zwrócił uwagę na poprawne segregowanie odpadów przez 

mieszkańców.   

Monika Łakoma, radna stwierdziła, że są przypadki, w których osoba pracująca w delegacji 

nie ponosi opłaty nigdzie.   

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że zostaną przygotowane różne warianty opłaty 

za odpady komunalne.  

Robert Nowak, radny stwierdził, że kiedyś nie było problemu z odpadami, bo każdy rodzaj 

był zabierany. Obecnie jest wprowadzana coraz większa segregacja odpadów. Tylko część 

odpadów jest odbierana bezpośrednio z posesji mieszkańca.  

Niektórych odpadów nikt nie chce odbierać (siatki po słomie),  niektóre trzeba dostarczyć na 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (gabarytowe),  przeterminowane leki - w inne miejsce.   

Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że segregacja jest dobra, ale za tym powinna iść 

motywacja ekonomiczna.  

Ze strony mieszkańca wygląda to tak, że ilość segregacji wzrasta i opłata również.  

Absurdem jest,  że tańszym rozwiązaniem byłoby zbieranie wszystkich odpadów w jednym 

kuble i poddanie segregacji na wysypisku niż odbieranie odpadów każdego rodzaju osobnym 

transportem.  Im więcej będzie wydzielanych frakcji, tym koszty będą wyższe.  

Z ekonomicznego punktu widzenia najlepiej byłoby gromadzić odpady w dużych 

pojemnikach,  albo w dwóch lub więcej  (nawet gdyby jeden zakupiła gmina), by ograniczyć 

częstotliwość odbioru. Nie ma dzisiaj wspólnej drogi między ekonomią a ekologią.  

Jedyne, co może być finansowo korzystne dla gminy, to osobny odbiór popiołu. Ale to będzie 
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zależało od kosztów odbioru, transportu i  zagospodarowania popiołu. W okresie zimowym 

większość odbieranych odpadów, to popiół.  

 

Popiół w odpadach zmieszanych jest finansowo korzystny dla firmy odbierającej odpady 

„URBIS” w Lulkowie, bo są wyższe wpłaty od gmin, ale trudniejsza jest sama segregacja 

odpadów.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Rady podziękował  wszystkim 

za udział w posiedzeniu i o godz. 14
30  

zamknęła trzecie posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


