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Rada Miejska w Pyzdrach 
Komisja Budżetowo – Finansowa 

Protokół nr 18 

Obrady rozpoczęto 23 lutego 2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:45 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

1. Stanisław Janiak  

2. Monika Łakoma 

3. Piotr Pilarski 

4. Mieczysław Podlewski  

5. Henryk Pyrzyk  

Zaproponowany porządek obrad posiedzenia Komisji przyjęto:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2030. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta 

Pyzdry na rok 2021.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z  podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy i Miasta Pyzdry w ramach pomocy de minimis.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.   

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Pyzdry na lata  2021- 2025. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia 

uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

10.Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.  

11.Sprawy bieżące.  

 

 

Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 

Miasta Pyzdry na lata 2021-2030. 

Zmiana dotyczy dofinansowania jakie gmina otrzymała w wysokości 1 mln zł na rewitalizację 

Rynku, który jest wprowadzony do przychodów w roku 2021, a wydatkowanie jest 

zaplanowane w 2022 r.  Ponadto do budżetu wprowadzono zmiany wynikające z uwag 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. W roku 2029 w kolumnie 3.1 jest pomyłka o 1 grosz, a w 

roku 2021 w kolumnie 2.3.1. nie doliczono wydatków o charakterze dotacyjnym  82.000 zł.  
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Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry 

na rok 2021. 

Zmiany dotyczą przede wszystkim zmniejszenia dochodów tj. subwencji oświatowej o 71.286 

zł. W związku z powyższym zmniejszany jest plan wydatków w szkołach podstawowych o 

w/w kwotę.  

Ponadto dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów o 

kwotę 19.300 zł. Są to zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Dłusk i Lisewo.   

Sołectwo Lisewo chce przeznaczyć wcześniej zaplanowane środki na lampę oświetlenia 

ulicznego na zagospodarowanie placu wiejskiego, na które gmina może otrzymać 

dofinansowanie i na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.  Sołectwo Dłusk przeznacza 

1.500 zł na bieżące utrzymanie dróg i 9.800 na zakup lampy solarnej.  

Dotacja w wysokości 1 mln zł zostanie zapisana po stronie planowanych przychodów i 

rozchodów. Kwota ta zostanie wpłacona na lokatę.   

 

Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 3.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że wcześniej Rada Miejska podjęła już 

uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Pyzdry 

w ramach pomocy de minimis, która obowiązywała do 2020 r. Uchwała dotyczy zwolnienia z 

podatku w zależności od ilości zatrudnionych pracowników. Projekt uchwały zakłada 

kontynuację zwolnień i ustala termin obowiązywania do 31 grudnia 2023 r.  

Ze zwolnień skorzystał jeden przedsiębiorca.  

Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  
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Ad. 4.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz przypomniała, że Rada Miejska co roku jest zobowiązana 

do przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Uchwała pozostaje bez zmian za wyjątkiem kwoty zaplanowanej na realizację 

programu – 44.000 zł.  

 

Stanisław Janiak, radny zapytał o ilość psów oddanych z gminy Pyzdry do schroniska w 

Gnieźnie.  

Antonina Balicka, skarbnik odpowiedziała, że w 2020 roku do schroniska oddano 8 psów. Na 

każdy rok gmina musi zaplanować liczbę psów oddawanych do schroniska.  

W związku z tym ponoszona jest opłata przygotowawcza, która wynosi 1.000 zł za każdego 

zaplanowanego psa w schronisku i opłata za psa dowiezionego do schroniska 2.000 zł.  

Oprócz wydatków na schronisko są koszty dotyczące min. opieki weterynaryjnej, zakupu 

karmy, wyłapywania bezdomnych zwierząt, utylizacji padłych zwierząt.  

Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 5.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że na sesji w grudniu 2020 radni podjęli 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry. Jednak po analizie z urbanistą 

postanowiono, by szczegółowiej określić tereny, które znajdują się po prawej stronie drogi 

wojewódzkiej, tak jak jest to zaznaczone na mapie z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne.  

 

Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 6.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że kolejnym programem jaki rada musi 

przyjąć jest wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który 

przyjmuje się na 5 lat. Program zawiera informacje o ilości i stanie lokali mieszkalnych w 

gminie, o sposobie zagospodarowania, remontach. Planowana jest podwyżka czynszu, który 

od 2014 r. nie był podwyższony.  

W blokach gmina ma jeszcze 3 lokale, w tym dwa w piwnicy.    
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Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 7. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że uchwała w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry, 

która była podjęta na sesji grudniowej została przez wojewodę wielkopolskiego uchylona, 

ponieważ były zapisy, do których rada nie miała kompetencji. Lokator musi mieć prawo 

wyboru i nie można go bardzo ograniczać. 

Wcześniej można było zawierać umowy najmu na czas określony np. 1 roku, teraz 

nieokreślony.  

 

Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

Ad. 8.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że członkiem Komisji Skarg, 

Wniosków był zmarły radny Zdzisław Przybyła.  W związku z powyższym trzeba dokonać 

zmiany w składzie. Zaproponowano radnej Zofii Sikorskiej – Rogowskiej, która wyraziła 

zgodę na pracę w tej komisji.  

 

Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały z propozycją nowego członka w osobie Zofii Sikorskiej -Rogowskiej.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 9.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że wpłynęła petycja do Rady Miejskiej  

dotycząca podjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała petycję i w toku przeprowadzonego 

postępowania uznała petycję za bezzasadną.  
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Przewodniczący  Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania w/w projektu 

uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Stanisław Janiak , Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

 

 

Ad. 10.  

Przygotowano plan pracy Komisji na 2021 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 2020 rok.  

 

 

Ad. 11.  

Piotr Pilarski, radny poinformował, że w sołectwie Dolne Grądy (Baraniec) mają zostać 

wybudowane kurniki, ale mieszkańcy są przeciwni.  

 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że w styczniu br. była pewność, że 

budowa sieci gazowej będzie realizowana. Jednak tydzień temu pozyskano informację, że 

inwestycja jest wstrzymana na razie na rok. Zapewne ma to związek z finansami, bo 

wszystkie spółki gazownicze mają obowiązek swoje wypracowane dochody przekazywać do 

skarbu państwa. Zatem będą mogły wykonywać bieżące naprawy, przyłącza do istniejącej 

sieci, ale nie realizować nowych inwestycji.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady powiedziała, że  w gminie Pyzdry inwestycja 

gazociągowa była realizowana, ale z czego tu się cieszyć, skoro sieć gazowa jest pociągnięta 

tylko do Rudy Komorskiej, a w Tarnowej, w Pyzdrach nie będzie, gdzie zapotrzebowanie na 

gaz byłoby stosunkowo duże chociażby ze względu na planowane budownictwo 

mieszkaniowe.  

Jest propozycja Burmistrza, aby wesprzeć dalszą budowę gazociągu środkami gminy tj. 1 mln 

zł, który gmina otrzymała na renowację rynku w Pyzdrach, ale najpierw trzeba to sprawdzić, 

czy jest taka możliwość. W tym celu Burmistrz dzisiaj porozmawia z w-ce wojewodą.  

Koszt rewitalizacji rynku został wyszacowany na ok. 4 mln zł, zatem za samo dofinansowanie  

zadania tego nie udałoby się wykonać, a pieniądze przyznane trzeba wydatkować w 2022 

roku. Zapewne lepiej byłoby rozprowadzić gaz, a dopiero wykonywać nową nawierzchnię na 

rynku. Dobrze byłoby, gdyby udało się gazociąg przeprowadzić chociaż przez rzekę.   

 

Członkowie Komisji poruszyli temat niszczenia elewacji przystanków – ul. Mostowa, 

Dworcowa, Zapowiednia. Za takie czyny powinny być surowe kary. 

 

Mieczysław Podlewski, radny powiedział, że kilka razy wnioskował o wprowadzenie 

ograniczenia prędkości jazdy na odcinku Ruda Komorska przez most w stronę gminy Jarocin 
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i ograniczenia nośności na moście. Ograniczenia zostały wprowadzone znakami, ale kierowcy 

ich nie respektują, a policjanci nie egzekwują od kierowców przestrzegania znaków.  

Dodał, że na rozprawie sądowej z mieszkańcem Rudy Komorskiej odnośnie ogrodzenia 

działki, na której znajdowała się niezabezpieczona studnia, ów mieszkaniec powiedział, że z 

Urzędu uzyskał informację, kto zgłosił ten fakt do Urzędu. Dlaczego takie informacje 

wypływają z Urzędu.  

Wioletta Topór – Mench odpowiedziała, że nie wiadomo, czy faktycznie taką informację 

uzyskał z Urzędu, czy sam tak powiedział od siebie.  

Piotr Pilarski, radny powiedział, że takie sprawy najlepiej załatwiać od razu z 

zainteresowanym. W swoim sołectwie jako sołtys tak działa.  

 

Stanisław Janiak, radny stwierdził, że najwięcej nieporozumień, kłótni jest w 

miejscowościach o gęstej zabudowie. W sołectwach o rozległej zabudowie takich sytuacji nie 

ma.  

 

Mieczysław Podlewski, radny zgłosił problem z odbiorem folii rolniczych. Dotychczasowy 

odbiorca już nie odbiera.  

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że do biura rady wpłynęły pisma 

dotyczące: wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020r, uchylenia uchwały Rady 

Miejskiej XIX/172/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali, skarga prokuratora na 

uchwałę XIX/183/16 w sprawie statutów sołectw, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań. 

 

Stanisław Janiak, radny zaproponował, że skoro są uwagi pod adresem pracy policjantów, to  

na posiedzenie Komisji zaprosi Kierownika Posterunku Policji w Pyzdrach.  

 

Antonina Balicka, skarbnik, przypomniała, że w ubiegłym roku w jednym z posiedzeń 

Komisji Kierownik Posterunku uczestniczył i wtedy nie zgłaszano problemów.  

 

  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął osiemnaste posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


