PROTOKÓŁ Nr 27/ 2021
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 14 czerwca 2021 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu
oraz
Wójt Gminy Wijewo – Pan Mieczysław Drożdżyński
Skarbnik Gminy Wijewo – Pani Krystyna Piasna-Białas
Sekretarz Gminy Wijewo – Pani Aneta Bajon
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wijewo za 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum
zaufania - DRUK 1.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wijewo za 2020 rok,
sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
5. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Wijewo za 2020 r.
7. Dyskusja.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok
2020 – DRUK 2.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – DRUK 3.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/160/2020 Rady
Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wijewie – DRUK 4.
11. Sprawy bieżące.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie.
Ad. pkt 1. Otwarcie.
Obrady Komisji Stałych Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria
Rąk i o dalsze prowadzenie posiedzenia poprosiła Przewodniczącego Komisji
Budżetowo-Socjalnej Pana Radosława Zamiatała. Przewodniczący przywitał obecnych
na sali radnych i pozostałych uczestników oraz przedstawił porządek obrad, do którego
nie wniesiono uwag.
Ad. pkt. 2. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wijewo za 2020 rok.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił kwestie związane
m.in. z realizacją inwestycji, programów, polityk, strategii, uchwał przyjętych przez Radę
Gminy Wijewo oraz informacji o stanie nieruchomości, gospodarce, edukacji, pomocy
społecznej, bezpieczeństwie, kulturze a także innych działaniach podejmowanych
na rzecz gminy. Poinformował również, że rok 2020 był wyjątkowy. Pod wieloma
względami inny niż wszystkie. Epidemia koronawirusa zdeterminowała wszystkie strefy

naszego życia - społeczną, gospodarczą, zawodową. Raport o stanie Gminy Wijewo
to zapis szczególnego okresu dla naszego samorządu, okresu pracy w dobie wielkiej
niepewności. To na początku ubiegłego roku wszyscy stanęliśmy w obliczu pandemii
Covid - 19. Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując
przyjęte plany, zadania i strategie dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań
narzuconych nam w dobie pandemii.
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo
wotum zaufania
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że w myśl art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany
jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza
się debatę. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, Rada Gminy Wijewo, biorąc
pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Podsumowując, Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński podziękował Radnym
i pracownikom urzędu za dotychczasową współpracę.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. pkt. 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wijewo za 2020
rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2020 rok informując, że budżet gminy na 2020 rok
zatwierdzony został Uchwałą Nr XIV/92/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia
2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2020 rok.
Uchwalono m.in.:
1. Dochody budżetu w wysokości 24.105.810,80zł
• dochody bieżące w wysokości 20.092.552,42,00zł
• dochody majątkowe w wysokości 4.013.258,38zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 25.160.810,80zł
• wydatki bieżące w wysokości 19.144.648,80zł
• wydatki majątkowe w wysokości 6.016.162,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.051.400,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.996.400,00zł
Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:
1. Dochody budżetu w wysokości 25.672.380,41zł
• dochody bieżące w wysokości 23.324.672,88zł
• dochody majątkowe w wysokości 2.347.707,53zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 26.775.440,66zł
• wydatki bieżące w wysokości 23.569.461,66zł
• wydatki majątkowe w wysokości 3.205.979,00zł

3. Przychody budżetu w wysokości 3.099.460,25zł
• kredyty i pożyczki w wysokości 2.151.400,00zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8
w w wysokości 60.698,95zł;
• wolne środki w wysokości 887.361,30zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.996.400,00zł
• spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1.996.400,00zł
Wykonanie budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia
się następująco:
1. Dochody budżetu w wysokości 23.480.978,69zł
• dochody bieżące w wysokości 22.183.041,16zł
• dochody majątkowe w wysokości 1.297.937,53zł
- w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 209.098,30zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 21.524.208,68zł
• wydatki bieżące w wysokości 20.087.002,16zł
• wydatki majątkowe w wysokości 1.437.206,52zł
3. Przychody budżetu w wysokości 948.060,25zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8
w w wysokości 60.698,95zł;
• wolne środki w wysokości 887.361,30zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.996.400,00zł
• spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1.996.400,00zł.
Podstawą do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok
są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, tj.:
1.Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego.
2.Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego.
3.Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
4.Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji.
5.Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
6.Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.
7.Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.
Zmiany do budżetu gminy w trakcie roku wprowadzano na podstawie uchwał rady gminy
oraz zarządzeń Wójta Gminy.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła realizację dochodów
i wydatków budżetu według poszczególnych działów, zaległości i nadpłaty w dochodach
budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego, skutki obniżenia górnych stawek
podatków lokalnych, skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg
i zwolnień ustawowych, oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Ponadto, przedstawiła informację o stanie
mienia komunalnego informując, że Wójt Gminy Wijewo stosownie do postanowień
art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wijewo zawierającą:

1) dane dotyczące przysługujących praw własności,
2) dane dotyczące:
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych
prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach
w spółkach, akcjach,
- posiadania,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonych w lit. a i b,
od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki.
Skarbik przedstawiła dane ogólne dotyczące Gminy Wijewo, opis ogólny mienia gminy,
stan mienia komunalnego Gminy Wijewo, dane dotyczące innych niż własność praw
majątkowych, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia
poprzedniej informacji, wierzytelności Gminy Wijewo oraz dane o dochodach
uzyskiwanych z tytułu wykonywania praw własnościowych i innych praw majątkowych.
Podsumowując, Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła
sprawozdanie finansowe i poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu
oraz informację o stanie mienia komunalnego przeniesiono na sprawozdanie finansowe
i w tym celu jednostka samorządu terytorialnego sporządza bilans z wykonania budżetu,
łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych, łączny raport zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych
oraz informację dodatkową.
Ad. pkt. 5. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o
sprawozdaniu
z
wykonania
budżetu
Gminy Wijewo
za
2020
rok
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła Uchwałę
Nr SO-11/0954/259/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
Ad. pkt. 6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Wijewo za 2020 r.
Pani Danuta Leśna odczytała Uchwałę Nr I/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo
z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Wijewo za 2020 rok. Poinformowała, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, sprawozdań finansowych oraz dokonaniu analizy informacji
o stanie mienia komunalnego pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Wijewo
za 2020 rok.
Ad. pkt. 7. Dyskusja
W tym punkcie nie zabrano głosu.

Ad. pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wijewo
za rok 2020
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
informując, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym do właściwości Rady Gminy należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budżetu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie
z zapisami art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
obowiązany jest zatwierdzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku
budżetowym.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
informując, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium z tego tytułu. Działanie Rady Gminy winno być poprzedzone opinią Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy oraz wnioskiem tejże Komisji w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, zgodnie z wymogami art. 18a ust. 3 w/w
ustawy. Wniosek Komisji podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Zgodnie z art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Komisja w dniu 8 czerwca 2021 r. rozpatrzyła:
1) sprawozdanie finansowe gminy za rok 2020,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej,
3) informację o mieniu komunalnym gminy za rok 2020.
Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu gminy za rok 2020 w formie opinii
i na jej podstawie sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Wijewo z wykonania budżetu gminy za rok 2020. Wniosek został przedstawiony Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, zgodnie z wymogami art. 18a ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
- po zapoznaniu się z przedłożoną opinią Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo - wydał opinię pozytywną.
Wykonanie opisanych wyżej obowiązków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, upoważnia
Radę Gminy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie

Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
informując, że w dniu 10 grudnia 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXII/159/2020
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą ,,Klub Seniora w Gminie Wijewo’’,
zgodnie z którą Ośrodek wsparcia działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie. W tym samym dniu podjęta została również
uchwała nr XXII/160/2020 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wijewie. Zmiana w statucie była podyktowana podjęciem w/w uchwały
o utworzeniu ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Gminie Wijewo.
W dniu 26 maja 2021 r. podjęta została Uchwała nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Wijewo
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Klub Seniora w Gminie Wijewo”.
Zgodnie z w/w uchwałą, Klub Seniora jest jednostką budżetową Gminy Wijewo, z tego
względu, uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie, dotycząca
działania Klubu w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie,
stała się bezprzedmiotowa.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt 11. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk poinformowała, że do biura rady
nie wpłynęły żadne pisma.
Ad. pkt 12. Zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska zawnioskowała o skoszenie trawy, uporządkowanie
gałęzi oraz montaż ławek i koszy na śmieci przy stawie na ul. Kepińskiej w Wijewie.
Radna Pani Maria Rąk zawnioskowała o zakup i montaż tabliczki z zakazem kąpieli
zwierząt na dzikiej plaży w pobliżu ul. Niwka w Brennie.
Radna Pani Irena Talaga zawnioskowała o zakup i montaż tabliczki z zakazem kąpieli
zwierząt na dzikiej plaży w pobliżu parkingu Kościoła w Brennie.
Radna Pani Justyna Nadolna zawnioskowała o wycięcie drzew na ul. Rybackiej
w Zaborówcu.
Ad. pkt. 11. Zakończenie.
Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany.
Podziękował za obecność, aktywny udział w posiedzeniu i zakończył obrady.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Radosław Zamiatała

Protokołowała:
Paulina Zając

