PROTOKÓŁ NR 6 /11
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 26 maja i 08 czerwca 2011 r.

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący RG
Ireneusz Zając – Wójt Gminy
ElŜbieta Wolnik – Skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :
1. Otwarcie.
2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego 2011.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wijewie za 2010 r.
2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie za 2010 r.
3/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gmin y Wijewo za 2010 r.
4/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo,
5/ ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez Gminę Wijewo,
6/ określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wijewo,
7/ zmiany uchwały Nr XXIX/180/2001 w sprawie liczby punktów
sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania,
8/ zmiany do uchwały Nr VI/43/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok,
9/ zmiany do uchwały Nr VII/52/2011 w sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2011 rok,
10/ w sprawie zmiany Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie
11/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
12/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Wijewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Zakończenie
Ad. pkt 1.
Obradą Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo przewodniczył przewodniczący komisji
BudŜetowo Socjalnej radny Zbigniew Lis.
Powitał zebranych na Sali członków komisji. Przedstawił proponowany porządek obrad do
którego nie wniesiono uwag.
Ad. pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe w ramach informacji o przygotowaniu gminy do
sezonu zorganizowany został wyjazd na teren ośrodka, gdzie na miejscu zostaną omówione
zmiany i potrzeby sezonu wypoczynkowego 2011.
W trakcie wyjazdu dokonano wizji Brenna Ostrów.
Wójt przedstawił plan budowy sanitariatów przy plaŜy głównej. Data rozpoczęcia prac,
w zaleŜności od rozstrzygnięć przetargu, planuje się na koniec lipca- sierpień.

Radosław Zamiatała – który teren jest własnością gminy,
Wójt- do gminy naleŜy teren plaŜa główna z pomieszczeniami dla policji i ratowników od drogi
do jeziora oraz plac targowy, który został nam przekazany przez Starostę. Wyjaśnił zasady
uŜytkowania gruntów przekazanych przez powiat w uŜytkowanie gminom.
Urszula Rimke - stwierdziła, Ŝe brzeg jeziora wymaga wyrównania co poprawi wygląd plaŜy,
Alojzy Wolniczak -zaakcentował potrzebę zamontowania lamp ulicznych
Wójt poinformował o postępie prac przy realizacji oczyszczalni i kanalizacji. Stwierdził, Ŝe
gmina ma przygotowany projekt wniosku o dofinansowanie tej inwestycji na kwot 4 mil. zł.
Niestety Marszałek nie ogłasza konkursu, musimy czekać. W międzyczasie zleciliśmy
wykonanie kooperatu, w wyniku którego obniŜono koszty inwestycji o 800 tys. zł.
Dodatkowo musimy wykonać nasyp odsączający. PoniewaŜ pobór wód pitnych jest wyŜej
aniŜeli spływ wód z oczyszczalni.
Edwin Wojciech – kto buduje kanalizacje w Kaszczorze, wykopy które robią są płytkie . Pod
drogami robią tylko przeciski.
Wójt – głębokość wykopów uzaleŜniona jest od rodzaju kanalizacji. My wybraliśmy
podciśnieniową, gdzie głębokość wykopów i ich wielkość jest bardzo mała. Jeśli nie jest
wymagany spad to nie musi być głęboko,
Henryk Rygusik – jakie koszty będzie gmina ponosiła w związku z spływem wód z oczyszczalni
kanałem
Wójt – będzie trzeba z pewnością partycypować w kosztach czyszczenia i utrzymania
droŜności kanału na terenie gminy.
Urszula Rimke – na jakim etapie jest przebudowa chodnika na ul. Kościelnej i Kargowskiej,
Wójt – powiat zrobił inwentaryzacje terenu, ile będą potrzebowali na zrobienie projektu trudno
mi powiedzieć,
Zbigniew Lis – kiedy ruszy przebudowa ul. Źródlanej,
Wójt – do końca maja ma być rozstrzygnięty przetarg, kosztorys inwestorski jest bardzo
wysoki.
Radosław Zmiatała – na jakim etapie jest sala gimnastyczna przy szkole podstawowej
w Wijewie,
Wójt zaproponował aby w drodze powrotnej zobaczyć stan zaawansowania budowy sali,
Stanisław Kasperski – stwierdził, Ŝe jest moŜliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy dlatego
naleŜy wykorzystać szanse i spróbować sprzedaŜ Ŝwirownie i działki na boisku w Brennie aby
pozyskać własne środki do zainwestowania,
Przewodniczący obrad zaproponował, aby ze względu na późna porę posiedzenie komisji odbyć
w 2 częściach i kolejne spotkanie odbyć w dniu 08 lipca br.
Zebrani nie wnieśli sprzeciwu do złoŜonej propozycji.
Wójt zasygnalizował, aby na następne posiedzenie komisji zapoznać się z materiałami
a szczególną uwagę zwrócił na uchwałę dot. odpłatności za korzystanie z usług przedszkola.
Obowiązuje 5 godzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu, pobyt ten nie przewiduje
posiłku, aby dziecko mogło skorzystać z obiady proponujemy wydłuŜyć pobyt o 1 godzinę za
która rodzic zapłaci 1,5 zł. a dziecko będzie mogło skorzystać z posiłku na dotychczasowych
zasadach. Podobne zasady będą obowiązywały przy pobycie 9 godzinnym.
NaleŜy zastanowić się, czy będziemy prowadzić kuchnie czy nie byłoby taniej wprowadzić
catering,
Urszula Miksza – czy oddział popołudniowy będzie tez korzystał z wyŜywienia,
Wójt –nie powinniśmy wcale otwierać takiego oddziału. Jest jednak tylu chętnych.
Wprowadzenie wyŜywienia znacznie zwiększyłoby ogólne koszty utrzymania przedszkola.
Chcielibyśmy spotkać się z rodzicami i wytłumaczyć zasady funkcjonowania nowego systemu.
Weszła równieŜ ustawa o opiece pedagogiczno psychologicznej dla dzieci i młodzieŜy
Do realizacji tego zadania zobowiązany jest organ prowadzący. Na spotkaniu z dyrektorami
placówek oświatowych chęć skorzystania z tego przepisu. Zapotrzebowanie na logopedę
zgłosiła tylko Dyrektor Przedszkola. NaleŜy ustalić wielkość etatu dla specjalisty.
II części posiedzenia komisji stałych Rady Gminy w dniu 08 lipca przewodniczył Zbigniew Lis –
Przewodniczący Komisji BudŜetowo Socjalnej.
Przypomniał porządek obrad według którego będzie prowadzona dalsza część posiedzenia a
zatwierdzony na poprzednim posiedzeniu.
Przystąpił do omawiania projektów uchwał.

Ad. pkt 2
1/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wijewie za 2010 r.
Wójt – wyjaśnił, Ŝe biblioteka posiada budŜet w wielkości 102 tys. zł. Wykorzystanie środków
jest poprawne. Dodatkowo zostały pozyskiwane środki na zakupy z innych źródeł w kwocie 5
tys. zł. Biblioteka posiada dwie siedziby w Wijewie i filię w Brennie, oraz dostęp do internetu.
Skarbnik – obowiązek składania sprawozdania z wykonania budŜetu wynika z ustawy o
finansach publicznych.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 2
2/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Wijewie za 2010 r.
Wójt – poinformował zebranych o zmianie na stanowisku Dyr. GOK od wczoraj obowiązki
zastępcy pełni P. Marcin Kowal. P. Monika Gąda zrezygnowała z zastępstwa. Powołanie
nowego zastępcy było sprawą pilna poniewaŜ tylko on moŜe podpisać umowę na aplikacje
środków na Wijewiadę.
Część pieniędzy z budŜetu GOK przeznacza się na obsługę administracyjna. Dodatkowo
zatrudniona jest księgowa i operator sprzętu. Jeśli P. Kowal podoła obsłudze sprzętu
nagłaśniającego to za ½ stawki moŜe to robić.
BudŜet roczny to 308 tys. Zł. Nieściągnięte zaległości to 3 518zł – dotyczy to zaległego czynszu
za wynajem lokalu na szwalnie. Obecni dzierŜawcy płacą w terminie.
Urszula Rimke - jakie wykształcenie ma P. Kowal
Wójt – skończony licencjat z pedagogiki a obecnie robi magistra z resocjalizacji.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 3.
3/ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gmin y Wijewo za 2010 r.
Skarbnik- poinformowała, Ŝe do końca kwietnia Wójt jest zobowiązany do przedłoŜenia
Przewodniczącemu RG sprawozdania finansowego i informacji z wykonania budŜetu gminy za
rok ubiegły. Od 2011 roku ustawa o finansach pozwala na udzielenie absolutorium do końca
czerwca. Opinie do sprawozdania RIO powinna wydać do końca kwietnia, jest to podstawa do
rozpoczęcia pracy przez Komisję Rewizyjną.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu zawiera równie dodatkowe informacje o stanie mienia
komunalnego, zmiany dokonane w budŜecie w formie zarządzenia Wójta.
Dochody budŜetu zostały przedstawione w szczegółowości co do paragrafów natomiast wydatki
zawierają dane dot. wydatków bieŜących i inwestycyjnych.
Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie informacji z jednostek
organizacyjnych. Część tabelaryczna zawiera dane z wyszczególnieniem w poszczególnych
paragrafach. W sprawozdaniu ujęto równieŜ dokonane nadpłaty, umorzenia i odroczenia.
Drugim dokumentem wymagającym zatwierdzenia jest bilans zysków i strat, oraz sprawozdania
finansowe z jednostek kultury.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 4.
4/ projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijew
Projekty uchwały przedstawił przewodniczący obra.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 5.
5/ projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Wijewo,
Wójt – poinformował, Ŝe od 1.09 2011 obowiązywać będzie przedszkole 5 godzinne bezpłatne.
Do tej pory gmina mogła pobierać opłatę „stałą” za pobyt w przedszkolu, oraz opłatę za
wyŜywienie. Nowe zasady funkcjonowania przedszkola musza być określone drodze uchwały.

Zaproponował przedszkole:
1/ 5 godzinne bez wyŜywienia,
2/ 6 godzinne z dopłata za 6 godzin (1,50) i wyŜywieniem,
3/ 9 godzinny z dopłata za 4 godziny i wyŜywieniem,
Radosław Zamiatała – ile kosztuje przedszkole budŜet gminy,
Skarbnik – wydatki związane z przedszkolem wyniosły – 599 tys. zł. natomiast dochody z
róŜnych opłat 116 tys. zł.
Alojzy Wolniczak – są 3 propozycje, rodzice maja wybór,
Wójt – spotkamy się z rodzicami dzieci przedszkolnych i przedstawimy nowe zasady
korzystania z usług przedszkola,
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 6.
6/ projekt uchwały w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wijewo,
Wójt – dodatkowe godziny zajęć wynikające z Karty Nauczyciela ujęte zostały w arkuszu
organizacyjnym szkoły. Przeznaczone maja być na zajęcia z logopedii, psychologii i doradztwo
zawodowe. Obecnie zapotrzebowanie na dodatkowego pracownika o specjalności logopeda
zgłosiła P. Dyrektor Przedszkola
Radosław Zamiatała – klasy I-III i przedszkole z pewnością wymagają pomocy takiego
specjalisty będzie to z korzyścią dla dzieci i rodziców.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 7.
7/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/180/2001 w sprawie liczby punktów
sprzedaŜy napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania,
Dorota Mitrus – wyjaśniła, Ŝe po analizie uchwał dotuczanych usytuowania punktów sprzedaŜy
alkoholu prokuratura stwierdził, Ŝe są braki dotyczące określenia sposobu pomiaru
obowiązujących odległości od szkół, kościołów i innych obiektów, co uzupełniamy tą uchwałą,
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 8.
8/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/43/2011 w sprawie zmian w budŜecie
gminy na 2011 rok,
Skarbnik – Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w poprzedniej uchwale źle sklasyfikowane
środki na organizacje Wijewiady. Niniejsza uchwała wprowadza prawidłowy zapis.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 9.
9/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr VII/52/2011 w sprawie zmian w budŜecie
Gminy na 2011 rok,
Skarbnik – podobnie jak poprzednia uchwała jest to sprostowanie zapisu wskazanego przez
RIO jako błędne,
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 10.
10/ projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wijewie
Ewelina Wolniczak - zmiany w statucie GOPS dotyczą zmian formalnych, jest to dostosowanie
zapisów do rzeczywistości.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr. 11
11/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Ewelina Wolniczak – poinformowała, Ŝe opracowanie takiego programu jest wymogiem
ustawowy i ma na celu ustalenie kierunków i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach i
opracowanie form pomocy ofiarom.
Urszula Miksza – jakie formy edukacyjne przewiduje program,
Edwin Wojciech – czy na terenie gminy jest potrzeba takiego programu,

Ewelina Wolniczak – edukacja społeczeństwa będzie prowadzona poprzez pogadanki,
szkolenia i ulotki. Na terenie gminy nie odnotowuje się wielu przypadków przemocy, ale
zdarzają się. Jest to jednak wymóg obligatoryjny i naleŜy opracować taki program,
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 12.
12/ projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Wijewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Radosław Zamiatała – kto będzie wchodził w skład takiego zespołu interdyscyplinarnego
Ewelina Wolniczak – w skład takiego zespołu będą wchodzić przedstawiciele wszystkich
instytucji powołanych do walki z przemocą i innymi patoilogiami.
Do treści projektu nie wniesiono poprawek.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 13.
Ad. pkt 4
Przewodniczący obrad przedstawił treść pism w sprawie:
1/ P. Zbigniewa Bocian zam. Zaborówiec o przekształcenie działki Nr 261/19 z rolnej na
Budowlana.
P. Hieronima Jóźwiaka zam. Wijewo o zmianę przeznaczenia działki Nr 464 z rolnej na
budowlaną.
Wnioski w powyŜszej sprawie zostaną przekazane do ref. budownictwa jako materiał do
przyszłych zmian planu zagospodarowania.
2/ przedstawił odpowiedz Zarządu Dróg Powiatowych na wnioski radnych.
3/ odczytał pismo Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie w sprawie reorganizacji Rewiru
dzielnicowych w Wijewie.
4/ pismo Ministra administracji w sprawie uznania wsi Przylesie za sołectwo.
Alojzy Wolniczak – na Ostrówie są połamane gałęzie wymagające sprzątnięcia,
- przy chodniku na ostrów od strony drogi wyrosła trawa, wykosić, wyrwać lub popryskać aby
nie rosła, brzydko wygląda,
- ul. Polna przy wjeździe na Wichrowa są powyrywane kamienie,
- na jakim etapie jest chodnik na Kargowskiej i ul. Źródlana,
Joanna Miś – czy lokatorzy z budynku gminnego w Potrzebowie juŜ się wprowadzili do
kontenera w Brennie,
Urszula Miksza – czy po wyprowadzeniu lokatorów z budynku w Potrzebowie i remoncie nadal
jest przewidziane mieszkanie,
Wójt
- ul. Źródlana – jest zrobiony projekt, naleŜy dostosować kosztorys inwestorski. Myślę , Ŝe
wrzesień to najwcześniejszy termin.
- na remont budynku w Potrzebowie mamy w budŜecie 200 tys. Do końca roku musimy je
wykorzystać, na pewno będzie świetlica i mieszkanie,
Ryszard Woźniak – czy sprawa sprzedaŜy Holandrów jest nadal aktualna,
- czy gmina przejęła wywóz śmieci z cmentarza,
Wójt – w sprawie sprzedaŜy Holendrów nie rozmawiałem ale postaram się do jutrzejszej sesji
porozmawiać na ten temat z P. Umińskim,
- cmentarz nie jest nasza własnością dlatego nie moŜemy ponosić kosztów wywozu śmieci.
Henryk Rygusik – w Śmieszkowie proboszcz wprowadził opłatę za śmieci od grobu,
Przewodniczący RG poinformował w o planowanym przebiegu sesji absolutoryjnej.
Ad. pkt. 5
Z powody braku dalszych pytań przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za
wyczerpany, podziękował zebranych i zakończył obrady.
Przewodniczący obrad
Zbigniew Lis

