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Rada Miejska w Pyzdrach 
Komisja Budżetowo – Finansowa 

Protokół nr 20 

Obrady rozpoczęto 21 czerwca 2021 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 12:40 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków. 

1. Stanisław Janiak  

2. Monika Łakoma 

3. Piotr Pilarski 

4. Mieczysław Podlewski  

5. Henryk Pyrzyk  

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2020. 

3. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach za 2020 rok.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum 

zaufania. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Pyzdr.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na rok 2021.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2020 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 

466/1  

o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie Lisewo. 
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 

w Pyzdrach. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2020 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie najmu lokalu położonego przy 

ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2021/2022.    

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania  

i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Pyzdry 

13. Sprawy bieżące.  
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Ad. 1.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

poinformowała, że na poprzedniej sesji była podjęta uchwała w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego jednak organ nadzoru – wojewoda wniósł do treści uwagi i uchylił  

uchwałę w całości. W uchwale tej nieprawidłowo zapisano np. dowód osobisty, bo powinno 

być dokument tożsamości, nie może być siedziby ale nazwa zarządcy. Wszystkie uwagi 

zostały uwzględnione w przygotowanym projekcie uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie przedstawionego projektu uchwały.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

 

Ad.2-3.  

Beata Kruszka, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach 

przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2020 i sprawozdanie 

z działalności Ośrodka za 2020 rok. 
Ogółem plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach w 2020 

roku wynosił 13.055.105,73 zł, a wykonany został w kwocie 12.858.139,42 zł, co stanowi 

98,50%. 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie przedstawionego projektu uchwały.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

Do sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pyzdrach za 2020 rok radni nie wnieśli uwag.  

 

 

Ad. 4.  

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że raport o stanie gminy za 2020 rok radni 

otrzymali wcześniej.  

Rok 2020 z uwagi na pandemię był innym rokiem niż poprzednie. Spadły dochody z tytułu 

udziału w podatku CIT i PIT. Pomimo to udało się dużo zadań zrealizować. Duże wsparcie 

dał Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, ale także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych i Fundusz Dróg Samorządowych. Wykonano min. nową siedzibę Centrum 

Kultury, Sportu i Promocji, nowe nawierzchnie dróg w m. Tłoczyzna i  Pietrzyków oraz 
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największą inwestycję – kanalizację sanitarną w Ratajach, która została sfinansowana 

preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  

Pomimo wszystko udało się zakończyć rok 2020 z wynikiem wyższym niż zakładano na 

początku roku w zakresie inwestycji. Z uwagi na pandemię, na niektórych planowanych  

wydatkach udało się zaoszczędzić np. imprezy, dowozy szkolne i przeznaczyć te środki na 

inwestycje.  

W raporcie jest zawarta informacja, że gmina osiągnęła 44% recyklingu. Po ostatecznym 

zatwierdzeniu sprawozdania  okazało się, że gmina Pyzdry osiągnęła 56% przy wskazanym 

wskaźniku recyklingu wynoszącym 50%. To udało się dzięki zbiórce odpadów rolniczych, 

których w 2020 roku zebrano dużo, bo prawie 70 ton. Dlatego też odbiór odpadów rolniczych 

będzie kontynuowany. W bieżącym roku już jedna taka zbiórka się odbyła.  

Ponadto poinformował, że gmina wpadła w audyt wewnętrzny, który dotyczy budżetów 40 

mln. Budżet gminy Pyzdry w 2020 roku przekroczył 40 mln zł. Został wybrany audytor, 

umowa została podpisana do końca 2022 r.  

Jeżeli zasiłku 500+ nie będzie realizowała gmina, to wtedy audyt wewnętrzny nie będzie już 

obejmował gminy Pyzdry, bo budżet będzie dużo niższy.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

 

Ad. 5.  

Antonina Balicka, skarbnik powiedziała, że sprawozdanie finansowe składa się z rachunku  

zysków i strat, zestawienia zmian funduszu, z bilansu, informacji opisowej i dodatkowej. W 

sprawozdaniach przedstawia się wszelkie zaszłości gospodarcze i wynikające z księgowań w 

jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym. Z wszystkich tych zdarzeń wykonywany 

jest bilans, który jest zastawieniem aktywów i pasywów oraz przedstawia wynik finansowy.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 

855.584,67 zł. Najważniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu, to sprawozdanie opisowe.  

Dochody w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 39.511.169,74 zł, natomiast wydatki w 

kwocie 38.655.585,07 zł. Planowany był w 2020 roku deficyt w kwocie 1.354.812,16 zł.  

W związku z tym, że w grudniu wpłynął 1 mln zł na dofinansowanie rewitalizacji Rynku w 

Pyzdrach,  a wydatki na ten cel zostaną poniesione dopiero w 2022 roku ukształtowała się na 

koniec roku nadwyżka w kwocie 855.584,67 zł.  

Wydatki zostały poniesione na realizacje zadań publicznych. Najwięcej związanych z opieką  

społeczną i oświatą oraz zadania inwestycyjne.  

Radnym zostaną jeszcze przesłane: bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat jednostki, 

zestawienie zmian w funduszu jednostki. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jest 

pozytywna. 
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Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2020 rok. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

 

Ad. 6.  

Członkowie Komisji wypowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Pyzdr, co 

wyrazili w głosowaniu.  

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

 

Ad 7. 

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że plan dochodów budżetowych gminy zwiększa 

się o kwotę 637.231,84 zł w związku z:  

- otrzymaniem dofinansowania od Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi w 

Zapowiedni w kwocie 132.750,00 zł,  

- dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 415.081,84 na drogę w 

m. Dłusk,  

- z Województwa Wielkopolskiego 54.000 zł na przebudowę zaplecza sanitarnego Chatki 

Ornitologa w m. Białobrzeg,  

- z Województwa Wielkopolskiego 35.400 zł na rewitalizację stawu przy ul. Szybskiej w 

Pyzdrach.  

W związku z powyższym plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 917.231,84 zł: 

- na przebudowę dróg gminnych - 547.831,84 zł,  

- na przebudowę budynku przy ul. Kaliskiej i prace gospodarcze przy ul. Nadrzecznej  

(likwidacja szopek a ustawienie garaży, parking) – 65.000 zł,  

- 35.400 zł na rewitalizację stawu,  

- 105.000 zł na elewację nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji,   

- 110.000 zł  - na przebudowę strzelnicy na stadionie zawarciańskim w Pyzdrach.  

W związku z tym, że wydatki przewyższają dochody wprowadza się do budżetu wolne środki  

w wysokości 280.000 zł.  

Planuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na 

kwotę 570.500 zł: 

Zadanie  Zmniejszyć  Zwiększyć 

budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej na 

terenie gminy min. m. Dłusk w związku z budową 

- 10.000,00 



5 

 

drogi  

Modernizacja studni we Wrąbczynku  300.000,00 - 

dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Pyzdrach na modernizację studni we Wrąbczynku 

300.000 zł, 

dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków  

20.000 zł  

- 320.000,00 

na przebudowę drogi w Zapowiedni, bo gmina 

otrzymała dofinansowanie, jest rozstrzygnięty 

przetarg   

157.000,00 - 

rezerwa ogólna  - 76.500,00 

dotacja dla szkoły w Pietrzykowie  - 6.000,00 

dotacja dla przedszkola w Pyzdrach  - 144.000,00 

składki od ubezpieczeń zdrowotnych  3.500,00 - 

zasiłki stałe  15.000,00 - 

wydatki na bieżące na utrzymanie ośrodka opieki 

społecznej  

30.000,00 - 

usługi opiekuńcze  25.000,00 - 

dożywianie  26.000,00 - 

zmiany funduszu sołeckiego - zieleń  - 500,00 

zmiany funduszu sołeckiego - oświetlenie uliczne  8.500,00 - 

zmiany funduszu sołeckiego - 13.500,00 

zmiany funduszu sołeckiego  5.500,00 - 

 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie projektu uchwały. 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

 

Ad. 8.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że na sesji w dniu 30 września 2020 r. była 

podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry 

nieruchomości - działki nr 466/1 o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie Lisewo na 

poszerzenie drogi. Właściciele gruntu w dniu spisania aktu notarialnego wycofali się ze 

sprzedaży mając uwagi do powierzchni działki. W związku ze wznowieniem znaków 

granicznych ustalono większą powierzchnię działki do sprzedaży tj. 0,0110 ha.  
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Dodał, że w najbliższy piątek dojdzie do podpisania aktu notarialnego dotyczącego nabycia 

przez gminę działki w pobliżu wiatraka holendra w Pyzdrach.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie projektu uchwały. 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

Ad. 9.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że część domu podcieniowego wraz z 

podwórkiem przy Rynku w Pyzdrach zostanie wynajęta w drodze bezprzetargowej, na 

prowadzenie lokalu użytkowego o funkcji gastronomicznej – kawiarni.  

Z uwagi na konieczność poniesienia przez najemcę wysokich kosztów dostosowania lokalu do 

prowadzenia działalności zasadne jest zezwolenie na najem długoterminowy – 10 lat. 

Na cele muzealne pozostanie piwnica, dwa największe pomieszczenia na parterze i duży z 

wyjściem na balkon na piętrze.    

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie projektu uchwały. 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

Ad.10.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zmiany 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego 

znajdującego się w nieruchomości położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1498, 

w Pyzdrach, w zakresie zwiększenia powierzchni wynajmowanego lokalu z 32,76 m
2
 na 39,76 m

2
 

oraz zmianie okresu najmu z 5 na 10 lat. Zmiany te związane są z wnioskiem obecnego najemcy o 

wynajem dodatkowego pomieszczenia o powierzchni 7 m
2

 oraz wydłużenie okresu najmu w 

związku z planowanym wystąpieniem o dotację na rozwój działalności. W przedmiotowym lokalu 

użytkowym znajduje się gabinet stomatologiczny.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie projektu uchwały. 

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 
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Ad. 11.  

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że ustawodawca reguluje zasady zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i zobowiązuje radę gminy 

do określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok 

szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Najczęściej dotyczy to pojedynczych 

uczniów dowożonych przez rodziców do placówek specjalnych.  

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie projektu uchwały. 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

 

Ad. 12. 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że termin ważności dotychczasowej uchwały w 

sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry dobiega końca i 

należy podjąć nową uchwałę.  

Projekt uchwały jest opiniowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi oraz przez 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeszcze nie ma opinii UOKiK, dlatego jeśli 

będą jakieś uwagi, to do sesji w projekcie uchwały zostaną naniesione. 

   

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie projektu uchwały. 

Wyniki głosowania 
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Janiak , Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  

NIEOBECNI (2) 

Monika Łakoma, Piotr Pilarski 

 

 

Ad. 13.  

Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy gmina planuje imprezy plenerowe? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że raczej nie, może dożynki. Temat ten był 

poruszony na nardzie z sołtysami.   

Powiedział, że gmina złożyła wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o 

dofinansowanie na drogę w m. Kolonia Janowska.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady powiedziała, że w okresie międzysesyjnym do 

biura rady wpłynęły: 

- raport burmistrza o stanie gminy,  

- rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego do uchwały XXI/184/2021 z 

23.04.2021r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,  
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- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

absolutorium,  

- Wojewoda odesłał kopię oświadczenia majątkowego przewodniczącej rady.  

Dnia 27 maja 2021 r. do radnych zostało  przesłane sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. Radni nie wnieśli uwag.  

 

Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił 

uchwałę Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie statutu sołectw, z uwagi na to, że nie zostały 

odpowiednio skonsultowane.  Dlatego od nowa statuty zostaną przygotowane i poddane 

konsultacji w internecie. 

Ponadto zaproponował ustalenie stypendium dla tegorocznej absolwentki Szkoły 

Podstawowej w Pyzdrach, która  została powołana do reprezentacji Polski Kobiet U-15 w 

piłkę nożną. Radni powyższą propozycję poparli.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął dwudzieste posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

 


