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Protokół nr 19 

z posiedzenia Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 

i Porządku Publicznego 

 

Obrady rozpoczęto 14 grudnia 2021 o godz. 9:00, a zakończono o godz. 9:50 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

1. Marcin Budziszewski  

2. Andrzej Łyskawa  

3. Krzysztof Paszak 

4. Zofia Sikorska-Rogowska  

Lista obecności uczestników zebrania stanowi załącznik do protokołu.  

Do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono uwag.  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2022-2030. 

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

Pyzdry na rok 2022. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę i Miasto Pyzdry, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy  

z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad. 1.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że wieloletnia prognoza finansowa jest 

sporządzona na lata 2022- 2030. Rok 2022 jest tożsamy z projektem budżetu gminy na 2022 

rok. Prognoza jest opracowana do roku 2030, ponieważ  do tego roku gmina ma obciążenia z 

tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Przy jej opracowaniu były 

zachowane wszelkie wskaźniki dotyczące zadłużenia, by otrzymać pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wzrost dochodów przyjęto na poziomie 2%, a wzrost 

wydatków na poziomie 1%.  

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię z uwagą, ponieważ kwota długu  nie zgadza 

się o 600 tyś zł. Przygotowując wykonanie budżetu za 2021 rok zmniejszono kredyty, których 

gmina nie będzie zaciągać, bo nie ma takiej potrzeby i do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

nie dotarły do czasu wydania opinii uchwała z ostatniej sesji Rady Miejskiej.  

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to najbardziej kosztochłonne będzie: przebudowa 

centrum Rynku, termomodernizacja budynku szkolnego w Pyzdarch i gazyfikacja gminy 

Pyzdry.  
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Realizacja zadań inwestycyjnych będzie w oparciu o pozyskane środki w ranach Polskiego 

Ładu i covidowe, które były wpłacone na lokatę.   

 

Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania  

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Pyzdry na lata 2022-2030. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że konstruując projekt budżetu gminy na 2022 

rok zachowano równowagę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Z tego 

względu wydatki bieżące są zaplanowane na bardzo niskim poziomie, nawet istnieje obawa, 

że przy wzrastających cenach np. energii, gazu mogą być niewystarczające. W takich 

przypadkach będą wystąpienia do radnych o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień w 

budżecie lub uruchomienie wolnych środków na pokrycie wyższych niż zaplanowano 

wydatków bieżących.     

Na wynagrodzenia dla pracowników urzędu, jednostek podległy i pracowników 

administracyjno – obsługowych  zaplanowano nieznaczny wzrost, bo 5%.  

Dla nauczycieli podwyżka nie jest zaplanowana, ponieważ w wytycznych ministerstwa 

finansów było wskazane, że wzrost dla pracowników sfery budżetowej jest póki co zerowy. 

W budżecie gminy są zaplanowane wydatki, aby realizować zadania publiczne, do których 

gmina jest zobowiązana.  

Wydatki majątkowe są zaplanowane te, na które gmina otrzymała wsparcie.  

Jest informacja, że gmina Pyzdry także w 2022 roku może otrzymać wsparcie na realizację 

świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W związku z tym, że te 

wydatki nie były ujęte w projekcie budżetu, dlatego jest prośba o wprowadzenie ich do 

projektu budżetu jako poprawki pana Burmistrza w kwocie 14 tyś zł zmniejszając wydatki na  

bieżące utrzymanie dróg. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii o projekcie budżetu zwróciła uwagę, że deficyt 

będzie pokryty z tytułu kredytów i pożyczek jednak deficyt wynosi 3 mln zł, natomiast 

pożyczki zaciągane są w wysokości 2 mln zł, a różnica zostanie pokryta innymi przychodami 

ze środków własnych.  

Ponadto wskazała, aby w § 6 w projekcie uchwały o treści: uchwala się limit zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 

dopisać „ o którym mowa w art. 89 ust. 1 i t. 90” w kwocie 2.130.135,26 zł.  

W § 12 zapisane są dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 143.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań 

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 

113.000 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000 zł. 

Dochody te należy zróżnicować:  w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w kwocie 100.000 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 

kwocie 30.000 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w obrocie hurtowym w kwocie 13.000 zł przeznacza się na realizację lokalnej 

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 



3 

 

 

Opinię o możliwości sfinansowania deficytu  Regionalna Izba Obrachunkowa wydała  

pozytywną z uwagą.  

 

Krzysztof Paszak, radny zapytał, czy zmniejszenie środków na bieżące utrzymanie dróg nie 

wpłynie na ich stan? 

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że pilne sprawy dotyczące naprawy dróg np. po 

zimie były wykonywane i będą nadal. Dotychczas było tak, że w ramach środków na bieżące 

utrzymanie dróg były też realizowane drogowe zadania inwestycyjne np. z destruktu, z 

tłucznia, które w roku 2022 nie będą wykonywane z uwagi na planowaną realizacje dużych 

inwestycji.   

Andrzej Łyskawa, radny powiedział, że prawie 80% środków komisji alkoholowej jest 

przeznaczonych na wynagrodzenia.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że środki komisji alkoholowej są przeznaczane 

w znacznej części na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach. Dodał. że w 

bieżącym roku za prawie 100 tyś zł został zakupiony materiał na utwardzenie ścieżki 

rowerowej.  

Antonina Balicka, skarbnik dodał, że w grupie paragrafów, gdzie są wynagrodzenia są także 

koszty szkoleń. 

 

Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania  

projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022. 

 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad. 3.  

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Wody Polskie wniosły uwagi do projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, 

który był przez radnych zatwierdzony uchwałą. Z projektu regulaminu został wykreślony § 

11, § 15 ust. 1, 2 3, a w ust. 4 „o których mowa w ust.1”i  § 6 ust. 3.  

 

Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania   

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad. 4.  
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Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że w bieżącym roku dzięki otrzymaniu 

dofinansowania zostały zorganizowane usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

na trasie Pyzdry Zapowiednia – Pyzdry i Pyzdry Górne Grady – Pyzdry. W roku 2022 gmina 

Pyzdry może nadal liczyć na dofinansowanie w wysokości 3 zł/km, w związku z powyższym 

zachodzi konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie i wprowadzenia zmiany w projekcie 

budżetu na 2022 rok.   

Z analizy za 2021 rok wynika, że na trasie Górne Grądy korzystało średnio ok. 100 osób 

miesięcznie, a na drugiej trasie ok.40 osób.  

 

Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie zaopiniowania   

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Pyzdry, jako 

organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (4) 

Marcin Budziszewski , Andrzej Łyskawa , Krzysztof Paszak, Zofia Sikorska-Rogowska  

 

 

Ad. 5. 

Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że  wpłynęła umowa z Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego o przyznaniu dofinansowania na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 

2.000 zł. Zmiana ta zostanie wprowadzona do budżetu gminy w 2021 roku uchwałą rady na 

sesji pod koniec grudnia.  

 

Krzysztof Paszak, radny powiedział, że pierwotnie sieć gazociągowa miała przebiegać od 

rzeki Warta do Tarnowej i dalej do Pyzdr i była szansa na wykonanie chodnika. Teraz będzie 

przebiegała od oczyszczalni ścieków. A co z chodnikiem? 

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że niezależnie skąd gaz będzie prowadzony i tak 

sieć będzie układana w poboczu drogi powiatowej. Stacja ma być na wysokości oczyszczalni. 

Od stacji sieć będzie ułożona wzdłuż drogi gminnej aż do drogi powiatowej, a dalej w lewo 

do Tarnowej i w prawo do Pyzdr.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji podziękował  

wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął dziewiętnaste posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  


