PROTOKÓŁ Nr 28/ 2021
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 17 sierpnia 2021 r.
w Wiejskim Domu Kultury w Brennie, ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo
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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Wijewo na rok szkolny 2021/2022.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw dróg położonych w części
wschodniej wsi Miastko.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mieszkania
komunalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomość stanowiącą
własność osób fizycznych.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. na uchwałę nr XXV/190/2021 Rady Gminy
Wijewo z dnia 23 marca 2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady
Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2003 r. Nr 203, poz. 4001).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
9. Sprawy bieżące.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Wijewo na rok szkolny 2021/2022.
Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon przedstawiła projekt uchwały i poinformowała,
o średniej cenie jednostki paliwa, którą ustalono w wysokości:
1) etylina 95– 5,12 zł za litr;

2) olej napędowy (ON) - 5,00 zł za litr;
3) gaz (LPG) - 2,47 zł za litr.
Oznajmiła jednocześnie, że rodzicom niepełnosprawnych uczniów, którzy zapewniają
swym dzieciom transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły (przedszkola lub ośrodka)
przysługuje zwrot kosztów przewozu uczniów oraz rodziców. Zwrot kosztów przewozu
następuje na podstawie umowy zawartej miedzy wójtem, a rodzicami. W art. 39a ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zostały uregulowane zasady zwrotu rodzicom
kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych. Określono wzór na obliczenie kosztów
jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa
w danej gminie, właściwej dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje Radę Gminy
do określenia w drodze uchwały średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok
szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa.
Radna Pani Danuta Leśna zwróciła uwagę, iż cena paliwa na dzień dzisiejszy jest
znacznie wyższa od wskazanej w projekcie uchwały. Zaznaczyła, że rodzice
niepełnosprawnych uczniów będą stratni.
Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon poinformowała, że Prawo oświatowe reguluje
zasady zwrotu rodzicom kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych. W ustawie
określono wzór na obliczanie kosztów jednorazowego przewozu, zgodnie z którym
ustalono średnią cenę.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że poprzez inicjatywę lokalną rozumie się formę współpracy jednostek
samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania
publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej, mieszkańcy
jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, mogą złożyć
wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego,
na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw dróg położonych
w części wschodniej wsi Miastko
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że drodze wewnętrznej we wsi Miastko w granicach działek o numerach
geodezyjnych 132 i 138 nadaje się nazwę Leszczynowa, drodze wewnętrznej we wsi
Miastko w granicach działki o numerze geodezyjnym 73/8 nadaje się nazwę Brzozowa,
drodze wewnętrznej we wsi Miastko w granicach działki o numerze geodezyjnym 142
nadaje się nazwę Bukowa, drodze wewnętrznej we wsi Miastko w granicach działki
o numerze geodezyjnym 143 nadaje się nazwę Olchowa, drodze wewnętrznej we wsi
Miastko w granicach działki o numerze geodezyjnym 93/7 nadaje się nazwę Jaworowa,
drodze publicznej kategorii gminnej we wsi Miastko zlokalizowanej na działce o numerze
geodezyjnym 140 obręb Miastko od skrzyżowania z drogą powiatową (dz. o nr ewid.

131/2 obręb Miastko) do skrzyżowania z drogą wewnętrzną (działka o nr ewid. 138 obręb
Miastko) nadaje się nazwę ulica Klonowa oraz drodze publicznej kategorii gminnej we wsi
Miastko zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 140 obręb Miastko
od skrzyżowania z drogą gminną (dz. o nr ewid. 138 obręb Miastko) do granicy Gminy
Wijewo z Gminą Włoszakowice nadaje się nazwę ulica Harcerska.
Wójt poinformował również, że nadanie nazwy ulicy w drodze publicznej gminnej i nazw
dróg wewnętrznych, a w dalszym etapie oznaczenie nieruchomości numerami
porządkowymi do przedmiotowych dróg pozwoli na zachowanie porządku ładu
przestrzennego w zakresie numeracji porządkowej. Nadanie nazw drogom zarówno
wewnętrznym jak i publicznej pozwoli na ich łatwiejszą lokalizację i rozwiązuje problem
odnalezienia nowopowstałych i już istniejących budynków. W chwili obecnej są trudności
w przydzielaniu numerów porządkowych w tej części obrębu wsi Miastko. Droga
wewnętrzna której nadano nazwę Jaworowa zlokalizowana na działce o nr 93/7 stanowi
własność prywatną, a właściciel w formie pisemnej wyraził zgodę na nadanie nazwy
Jaworowa przedmiotowej drodze wewnętrznej (zgoda znajduje się w aktach sprawy
w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Wijewo).
Pozostałe drogi, zarówno droga publiczna jak i drogi wewnętrzne, są własnością Gminy
Wijewo.
Radny Pan Radosław Zamiatała zwrócił się z zapytaniem czy prawnie, dopuszczalne jest
nadanie nazw ulic części wsi.
Wójt Gminy Wijewo Pan Miecyzsław Drożdżyński zapewnił, że nie ma obligatoryjnego
obowiązku wprowadzenia nazw ulic na terenie całej wsi. Możliwe jest nadanie nazw ulic
w jej części.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
mieszkania komunalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że dotyczy on wyrażenia zgody na zbycie, samodzielnego lokalu
mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 62,37 m2, znajdującego się w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym położonym w miejscowości Wijewo przy ul. Lipowej 23.
Sprzedaży, jednocześnie podlegać będą udziały w nieruchomości zurbanizowanej
stanowiącej działki nr 738/16 obręb Wijewo o powierzchni 0,0500 ha, nr 738/18 obręb
Wijewo o powierzchni 0,0425 ha oraz nr 738/19 obręb Wijewo o powierzchni 0,0012 ha,
zapisane w księdze wieczystej Nr PO1L/00024447/9. Lokal mieszkalny znajduje się
w budynku wybudowanym na działce nr ewid. 738/16 obręb Wijewo. Wójt poinformował
również, że gminę nie stać na przeprowadzenie generalnego remontu mieszkania,
a pobierany czynsz za jego wynajem nie jest w stanie zrekompensować kosztów
remontu. Zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez Rzeczoznawcę
Majątkowego cena rynkowa lokalu wraz z udziałami w gruncie wyceniona została
w wysokości 159.000,00 zł.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomość stanowiącą
własność osób fizycznych.

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że Gmina Wijewo zbywa w drodze zamiany nieruchomość gruntową
oznaczoną nr ew. 942 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo o powierzchni
0,2039 ha, która została przekazana do zasobu nieruchomości gminnych decyzją
Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-VI.7532.1.552.2016.6 z dnia 11.12.2020 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Wijewo z mocy prawa. Gmina Wijewo
nabywa w drodze zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność osób
fizycznych, oznaczoną nr ew. 542/5, obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo
o powierzchni 0,1405 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1L/00019721/6. Obecnie działka
oznaczona nr ew. 542/5 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo
będąca
własnością osób fizycznych wykorzystywana jest jako droga dojazdowa (część ul.
Zielonej) do nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych budynkami
jednorodzinnym usługowymi oraz zabudową zagrodową. Obecni właściciele
nieruchomości nr ew. 542/5 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo wyrazili wolę
uregulowania stanu prawnego, poprzez dokonanie zamiany na inne grunty będące
własnością Gminy Wijewo. Działka będąca przedmiotem zamiany dotychczas stanowiąca
własność Gminy Wijewo, oznaczona nr ew. 942 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna
Wijewo, obecnie wykorzystywana jest, jako tereny rolne m. in. przez właścicieli działki
nr 542/5.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. na uchwałę nr XXV/190/2021 Rady Gminy Wijewo
z dnia 23 marca 2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo
z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203,
poz. 4001).
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że uwzględnia on przekazanie do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu skargę z dnia 27 lipca 2021 r. Wojewody Wielkopolskiego
na uchwałę nr XXV/190/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 w sprawie
uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Wijewo wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Po stwierdzeniu, że plan
ten narusza w sposób istotny przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie odpowiada ich wymogom, a także jest
niezgodny z ustaleniami Uchwały Nr XXXIII/198/2002 z dnia 25 marca 2002 r. Rady
Gminy Wijewo w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wijewo, Rada Gminy Wijewo podjęła uchwałę w sprawie
uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Wijewo. Wojewoda Wielkopolski wniósł, za pośrednictwem Rady Gminy Wijewo,
w dniu 30 lipca 2021 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
na w/w uchwałę, żądając stwierdzenia jej nieważności w całości ze względu na istotne
naruszenie prawa. Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie jest
przedmiotem skargi, (w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Wijewo)

przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie
30 dni od dnia jej wniesienia.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021
rok.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że zmiany do budżetu po stronie dochodów dotyczą działu 600 rozdziału
60016 Drogi publiczne gminne, gdzie w § 6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę
113.500,00 zł. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XXXII/585/21 z dnia 21 czerwca 2021 r, wprowadza się do budżetu dotację celową
z tyt. otrzymania pomocy finansowej dla jst w zakresie budowy i przebudowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, - na prace związane z ochroną,
rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W dziale 700 rozdziale 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 zwiększa się plan dochodów o kwotę
55.500,00 zł. Zwiększony plan wynika ze zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowych w drodze zamiany. W dziale 750 rozdziale 75023 Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu) w § 0940 wprowadza się plan dochodów na kwotę
1.102,08 zł. Wprowadzony plan urealnia wpływy na tym paragrafie należne za rok ubiegły
(w okresie pandemii odwołany Kongres Samorządowców). W dziale 756 rozdziale 75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 130.000,00 zł. W związku z wykonaniem
planu w 106% na tym paragrafie i realizowanymi wpływami z Urzędu Skarbowego
postanawia się podwyższyć plan z tego tytułu. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
w § 0460 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.645,60 zł oraz w § 0490 zwiększa się
plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł. Urealniono plan dochodów z tyt. opłaty
eksploatacyjnej do wykonania wpływów w miesiącu lipcu za I półrocze br. Zwiększono
plan dochodów z tytułu opłaty planistycznej pobieranej w związku ze wzrostem wartości
nieruchomości. W dziale 758 rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 6330
zwiększa się plan dochodów o kwotę 440,70 zł. Zwiększony plan na tym paragrafie
wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zawarty w piśmie z dnia 2 sierpnia
2021 r. Nr FB-I.3111.221.2021.3, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2020 roku. Jest to różnica do planu przyjętego w uchwale
budżetowej na rok 2021. W dziale 851 rozdziale 85195 Pozostała działalność, w § 0970
wycofuje się plan dochodów na tym paragrafie i przenosi na paragraf 2180 oraz w § 2180
wprowadza się plan dochodów na tym paragrafie w kwocie 23.756,00 zł. Na kwotę planu
składają się dochody przeniesione z paragrafu 0970 w kwocie 7.680,00 zł. oraz środki
które wpłynęły od Wojewody Wielkopolskiego na specjalnie utworzony rachunek w celu
gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem
na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in. związane z transportem osób
do punktów szczepień i na comiesięczne utrzymanie punktu zgłoszeń, utrzymanie
stanowiska gminnego koordynatora w wysokości 6.076,00 zł oraz środki, które wpłynęły
14 lipca 2021 r. w kwocie 10.000,00 zł na organizację działań promocyjnych mających
na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu. W dziale 852
Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 0830
zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600,00 zł. Zwiększenia planu dokonuje się
na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wykonaniem
poprzedniego planu. W dziale 900 rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu, w § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 250,00 zł. Środki otrzymane

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako zwrot wydatków poniesionych
za wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przy użyciu
dedykowanego systemu informatycznego. Zwrot środków wynika z zawartego
porozumienia z dnia 31 grudnia 2020 r. i aneksu do niego, pomiędzy WFOŚ i GW
w Poznaniu a Gminą Wijewo promując Program „Czyste powietrze”. Gmina w tym celu
będzie udzielać wsparcia, informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem
wniosku o dofinansowanie, oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków. W dziale 921
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w § 2330 wprowadza się plan
dochodów na kwotę 67.000,00 zł. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Nr XXXIII/619/21 z dnia 19 lipca 2021 r, wprowadza się do budżetu
dotację celową z tyt. otrzymania pomocy finansowej dla jst na zadanie remontowe
realizowane w ramach Programu „Kulisy Kultury”. W dziale 926 rozdziale 92601 Obiekty
sportowe, w § 6300 zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 35.750,00 zł. Pomoc
udzielona Uchwałą Nr XXXII/583/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
21 czerwca 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla
naszej gminy na prowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku do obsługi
imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec – II etap”. Środki pochodzą z XI edycji
konkursu „Pięknieje Wielkopolska wieś”.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała również, że zmiany
do budżetu po stronie wydatków dotyczą działu 600 rozdziału 60016 Drogi publiczne
gminne § 4210, gdzie zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, § 4270, gdzie
zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł oraz § 6050, gdzie zwiększa się plan
wydatków o kwotę 186.655,00 zł. Zwiększony plan wydatków na zadania bieżące pozwoli
na utrzymanie dróg gminnych m.in. zakup znaków drogowych, odnowienie istniejących
oraz na bieżące naprawy remontowe dróg. W wydatkach majątkowych natomiast
wprowadza się nowe zadanie pn. „nabycie gruntów pod drogi w drodze zamiany” na które
planuje się wydać 59.655,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 127.000,00 zł zwiększy
plan przebudowy dróg gminnych i środki pochodzą m.in. z dotacji celowej z tyt.
otrzymania pomocy finansowej dla jst w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych o szer. 4 m uzupełnione o wkład własny. W dziale 630 rozdziale
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w § 4210 zwiększa się plan
wydatków o kwotę 1.000,00 zł oraz w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę
5.742,18 zł. Zwiększone wydatki zostaną wykorzystane na odnowienie (zakup farb)
pomostów oraz utrzymanie czystości na terenach wypoczynkowych (oczyszczanie
terenów po sezonie letnim). W dziale 750 rozdziale 75095 Pozostała działalność,
w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł oraz w § 4300 zwiększa się
plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dokonuje się w związku
z dostosowaniem planu do przewidywanego planu wykonania wydatków w wymienionych
paragrafach. Występują tutaj wydatki związane z obsługą rolników w zakresie zwrotu
podatku akcyzowego. Wszelkie zakupy druków i koszty wysyłek w okresie przyznania
dotacji są refundowane z rozdziału 01095. W dziale 754 rozdziale 75412 Ochotnicze
straże pożarne, w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz w § 6230
wprowadza się plan dotacji na kwotę 2.000,00 zł. Ulegają zmniejszeniu wydatki bieżące
o kwotę 2.000,00 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji i na podstawie zawartej
umowy jednostce OSP Wijewo. Jednostka ta wystąpiła z wnioskiem m.in. do Wójta Gminy
Wijewo o dofinansowanie zakupu pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej.
Przewidywany koszt zakupu to ok. 12.000,00 zł. W dziale 801 rozdziale 80104
Przedszkola, w § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł. Zmniejszony
plan przenosi się na plan inwestycyjny w rozdziale 92109 na zadanie
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy wiejskim domu kultury w miejscowości
Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku”. W tym miejscu
zostanie uzupełniony istniejący plac zabaw z którego korzystają również dzieci
uczęszczające do przedszkola. W dziale 851 rozdziale 85195 Pozostała działalność,
w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, w § 4300 zwiększa się plan

wydatków o kwotę 1.000,00 zł oraz w § 4710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 76,00
zł. Zwiększony plan wydatków szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 6
do niniejszej uchwały. Środki pochodzą od Wojewody Wielkopolskiego za zorganizowanie
transportu -dowozu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz
na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń (infolinia) i stanowiska gminnego
koordynatora do spraw szczepień tj. kwota 6.076,00 zł. Kwotę w wysokości 10.000,00 zł.
gmina otrzymała na działania
promocyjne mające na celu zwiększenie liczby
mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19. W dziale 852 rozdziale
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę
250,00 zł. Uzyskane środki z WFOŚiGW w ramach zawartego porozumienia zostały
skierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej, który na poczet realizowanego Programu
„Czyste powietrze” w celu wydawania stosowanych zaświadczeń ponosi dodatkowe
koszty. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, w § 3110 zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Plan wydatków (w zakresie udziału własnego)
dostosowuje się do zawartej umowy w zakresie realizacji wieloletniego programu
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki powyższe zostaną
wykorzystane w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”. W rozdziale 85295 Pozostała
działalność, w § 3020 wprowadza się plan wydatków na kwotę 320,00 zł, w § 4010
zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł, w § 4110 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 2.152,00 zł, w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 290,00 zł, w § 4210
zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł, w § 4280 wprowadza się plan wydatków
na kwotę 170,00 zł, w § 4360 wprowadza się plan wydatków na kwotę 500,00 zł,
w § 4410 wprowadza się plan wydatków na kwotę 300,00 zł, w § 4440 wprowadza się
plan wydatków na kwotę 388,00 zł, w § 4700 wprowadza się plan wydatków na kwotę
700,00 oraz w § 4710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 180,00 zł. Wprowadzone
zmiany w tym rozdziale mają na celu dofinansować utworzony Klub Seniora w Gminie
Wijewo. Wydatki zostaną pokryte zwiększonym planem dochodów. W dziale 855
rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę
3.600,00 zł. Wprowadzony zwiększony plan wydatków urealni zwiększone
zapotrzebowanie. Środki pochodzą z podwyższonego planu dochodów oraz zmian
w planie wydatków budżetu. W dziale 900 rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz w § 4300 zwiększa się
plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Urealnia się plan wydatków do istniejącego
zapotrzebowania. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy pociąga za sobą zwiększone
koszty oświetlenia i bieżącego utrzymania. W dziale 921 rozdziale 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby, w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł oraz
w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł. Paragraf 4270 w kwocie
67.000,00 zł pochodzi z otrzymanej pomocy finansowej w ramach Programu „Kulisy
kultury”, które zostanie wykorzystane przy współudziale środków własnych
na prowadzony remont Sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno. Natomiast
zwiększone wydatki inwestycyjne dotyczą „Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy
wiejskim domu kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca
rekreacji i wypoczynku”. W tym miejscu zostanie uzupełniony istniejący plac zabaw
z którego korzystają również dzieci uczęszczające do przedszkola. Zadanie realizowane
przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego wsi Wijewo oraz środków Rady
Rodziców Przedszkola. W rozdziale 92195 Pozostała działalność, w § 4210 zwiększa się
plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł oraz w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę
1.900,00 zł. Na prośbę Rady Sołeckiej wsi Miastko w ramach realizowanego zadania
pn. „Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów” wprowadza
się paragraf 4210 w celu zakupu aparatury nagłaśniającej. W dziale 926 rozdziale 92601
Obiekty sportowe, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz
w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.750,00 zł. Uzupełnia się plan wydatków
związany z bieżącymi zakupami ponoszonymi w celu utrzymania w czystości
na istniejących obiektach. Paragraf inwestycyjny zasilają środki w kwocie 35.750,00 zł
otrzymane w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie
Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku do obsługi imprez
sportowych w miejscowości Zaborówiec – II etap”. Kwotą w wysokości 15.000,00 zł
zostanie zasilone zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap II”.
Radna Pani Danuta Leśna zwróciła się z zapytaniem jakie drogi gminne zostaną
wyremontowane w ramach otrzymanej dotacji.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że zostanie
wyremontowana droga na ul. Chłapowskiego w Wijewie (ok. 240 m), droga w Radomyślu
(ok. 200 m) oraz droga w Potrzebowie (droga do boiska – ok. 200 m).
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 9. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk poinformowała o treści pism, które
wpłynęły do biura rady:
1. Wniosek OSP Wijewo o dofinasowanie do zakupu pompy wysokiej wydajności
do wody zanieczyszczonej.
2. Pismo mieszkańców ul. Łąkowej w Brennie dot. problemu z kanalizacją i niepełnym
oświetleniem ulicznym.
3. Pismo mieszkańców ul. Wczasowej i Kargowskiej w Brennie dot. budowy na działce
nr 73/6 i 73/7 w Brennie.
Ad. pkt 12. Zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska zawnioskowała o zamontowanie oznakowania
określającego dojazd do posesji (Brenno – Pole) w okolicy stacji benzynowe w Wijewie,
na ul. Biedaszkowo oraz przy cmentarzu w Brennie
Radna Pani Justyna Nadolna zawnioskowała o wyrównanie wjazdu na ul. Wczasową
w miejscowości Zaborówiec.
Radna Pani Cecylia Gąda zwróciła się z zapytaniem o postępy przejęcia drogi
do Przylesia.
Radna Pani Maria Rąk przekazała złożoną ustnie skargę mieszkańca Brenno Ostrów
na brak porządku i oświetlenia. Pani Maria Rąk oznajmiła podczas posiedzenia,
że poinformowała mieszkańca o fakcie, iż jest to teren prywatny, dlatego też gmina nie
może partycypować w kosztach zakupu i montażu oświetlenia.
Radna Pani Danuta Leśna zawnioskowała o usunięcie wyschniętych drzew przy drodze
nr 305.
Radny Pan Radosław Zamiatała zwrócił się z zapytaniem czy gmina posiada dane
nt. liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że wniosek OSP
jest jak najbardziej zasadny, ponieważ są posesje, które stale zalewa. Na ul. Łąkowej
w Brennie rozpoczęto prace, znaleziono przyczynę wadliwie działającej kanalizacji

i postanowiono o zamontowaniu nowego rurociągu. Pismo mieszkańców ul. Wczasowej
i Kargowskiej w Brennie zostało przekazane według właściwości do Starostwa
Powiatowego w Lesznie, ponieważ gmina nie wydaje pozwoleń na budowę. W miejscu,
w którym powstaje nowy obiekt obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, który przewiduje i dopuszcza możliwość wprowadzenia zabudowy
o charakterze usługowym związanym z handlem, gastronomią, turystyką lub drobnym
rzemiosłem. Wójt poinformował również, że tabliczki określające dojazd do posesji
(Brenno - Pole), wyrównanie drogi w Zaborówcu oraz wycięcie drzew przy drodze nr 305
zostanie zrealizowane w najbliższym czasie. Na temat realizacji inwestycji drogowej, Wójt
oznajmił, iż prace ku przejęciu drogi do Przylesia zostały rozpoczęte. Gmina opracowuje
projekt drogi oraz przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie na jej budowę
z drogi polnej na asfaltową. Odpowiadając na ostatnie pytanie, Wójt poinformował
iż na dzień dzisiejszy liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 wynosi 33,2%
(zaszczepieni pełną dawką).
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

