PROTOKÓŁ Nr 29/ 2021
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 20 września 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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wijewo na lata 2021-2042.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady
Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021.
5. Sprawy bieżące.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. 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
Gospodarczej Pana Tomasz Furmańczaka. 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 zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano
następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata
2021-2042:
Zwiększenie dochodów w 2021 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zwiększenie dochodów majątkowych
Zwiększenie wydatków w 2021 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zwiększenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach

791 787,57 zł
386 596,88 zł
405 190,69 zł
791 787,57 zł
326 382,57 zł
465 405,00 zł
2 492 484,64 zł

Skarbnik Gminy poinformowała również, że pełen zakres zmian obrazuje załącznik
nr 1 do projektu uchwały.
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 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 010 rozdziału
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6207, gdzie zmniejsza się plan
dochodów o kwotę 0,01 zł. Zmniejszony plan dotacji o kwotę 0,01 zł wynika
z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” z dnia 10.06.2021 r. Aneks niniejszy zmniejsza
wydatki z budżetu środków europejskich a zwiększa wkład własny beneficjenta oraz
zmienia termin zakończenia realizacji projektu na 30.11.2021 r. W dziale 700 rozdziale
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0750 zwiększa się plan dochodów
o kwotę 5.533,01 zł oraz w § 0770 zwiększa się plan dochodów majątkowych
o kwotę 190.000,00 zł. Zwiększony plan wynika z dodatkowych wpływów czynszów
uzyskanych w I półroczu, oraz zbycia w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych.
W dziale 754 rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w § 6300 wprowadza się plan
dotacji na kwotę 10.000,00 zł. Są to środki przekazane przez Powiat Leszczyński
otrzymane na podstawie zawartej umowy na zakup silnika do łodzi dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brennie. W dziale 756 rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w § 2680 zwiększa się plan
dochodów o kwotę 6,00 zł. Zwiększony plan wynika z wpływu rekompensaty od PGW
„Wody Polskie” na wniosek złożony w kwietniu br. Plan na początek roku wprowadzono
na kwotę 1.278,00 zł. W dziale 758 rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę
14.700,00 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g w którym gmina
otrzymała kwotę 14.000,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej
i języka regionalnego. W dziale 851 rozdziale 85195 Pozostała działalność, w § 2180
zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.152,00 zł. Środki otrzymała gmina na podstawie
złożonego wniosku o refundację wydatków poniesionych w miesiącu lipcu br.
na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień, oraz środki z tyt. organizacji infolinii i na utrzymanie stanowiska gminnego
koordynatora szczepień przeciwko SARS-CoV-2. W dziale 852 rozdziale 85295 Pozostała
działalność, w § 2180 wprowadza się plan dochodów na kwotę 5.000,00 zł;
w § 2700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł. Zmiana planu dochodów
wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia
26 lipca 2021 r. w którym zmieniono sposób kwalifikowania środków otrzymanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała również, że zmiany
do budżetu po stronie wydatków dotyczą działu 010 rozdziału 01010 Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4300, gdzie zwiększa się plan wydatków o kwotę
10.000,00 zł, § 4530, gdzie wprowadza się plan wydatków na kwotę 5.053,00 zł, § 6057,
gdzie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,01 zł oraz § 6059, gdzie zwiększa się plan
wydatków o kwotę 0,01 zł. Zwiększony plan wydatków związany jest z wykonywanymi

odwiertami geologicznymi na terenie wsi Zaborówiec, gdzie w przyszłości ma przebiegać
kanalizacja. W paragrafie 4530 zostanie rozliczony podatek VAT. Wydatki inwestycyjne
uporządkowano zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.
W dziale 600 rozdziale 6016 Drogi publiczne gminne, w § 4300 zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 6.893,00 zł, gdzie w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę
130.000,00 zł. Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Wijewo z planowanego zadania
pn. „ Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo wraz z ich utwardzeniem”
przenosi się niewykorzystaną kwotę w wysokości 6.893,00zł na zadanie pn. „ Remont
wigwamu w miejscowości Wijewo”. Zwiększone zostają także wydatki na przebudowę
dróg gminnych. Na zadanie to zostaną wykorzystane środki z uzyskanego dochodu z tyt.
sprzedaży działek. W dziale 754 rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w § 4210
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000,00zł, w § 4300 zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 12.000,00zł oraz w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł.
Zmiany w tym rozdziale związane są z przekazaniem dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brennie. Na wnioski tej jednostki zostanie dofinansowany zakup silnika
zaburtowego do łodzi oraz zakupiony ponton. Pozyskana dotacja, zdaniem wnioskodawcy
przyczyni się do lepszego zabezpieczenia gotowości niesienia pomocy na akwenach
wodnych. Dotacja zostanie przekazana na podstawie wcześniej zawartej umowy.
W dziale 801 rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 4010 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 12.396,39zł, w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.872,09zł, w § 4120
zwiększa się plan wydatków o kwotę 267,65zł oraz w § 4710 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 163,87 zł. Zwiększony plan wydatków ma związek z otrzymanymi środkami
z budżetu Państwa. W dziale 851 rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł, w § 4300 zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 14.000,00zł oraz w § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę
1.000,00zł. Zmiana w planie wydatków następuje w związku z naniesioną zmianą
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w celu
urealnienia istniejących potrzeb. W rozdziale 85195 Pozostała działalność, w § 4010
zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00zł, w § 4110 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 836,00zł, w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 118,00zł, w § 4210
zwiększa się plan wydatków o kwotę 370,00zł oraz w § 4710 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 28,00zł. 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 6.152,00 zł. W dziale 852 rozdziale
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę
2.450,00zł. Zmniejszony plan został przeniesiony do rozdziału 85508. W dziale 855
rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę
2.450,00zł. Środki pochodzą z rozdziału 85219 i zostaną wykorzystane na opłacenie
pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W dziale 921 rozdziale 92109 Domy i ośrodki
kultury, świetlice i kluby, w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł.
W załączniku inwestycyjnym do uchwały wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa
Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno”. Są to środki własne pochodzące ze
sprzedaży działek. W rozdziale 92195 Pozostała działalność, w § 4210 zwiększa się plan
wydatków o kwotę 300,00 zł, w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.893,00zł
oraz w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00zł. Na prośbę Rady Sołeckiej
wsi Miastko w ramach realizowanego zadania pn. „Organizacja festynu sołeckiego
z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów” zwiększa się paragraf 4210 o kwotę 300,00zł
tj. niewykorzystaną w paragrafie 4300 sołectwa, w celu zakupu aparatury nagłaśniającej.
W paragrafie 4270 zwiększone środki pochodzą z rozdziału 60016 które na wniosek Rady
Sołeckiej wsi Wijewo zostaną wykorzystane na remont wigwamu. W dziale 926
rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę
3.486,00 zł oraz w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00zł. Uzupełnia się
plan wydatków związany z bieżącymi zakupami ponoszonymi w celu odnowienia

istniejącego zaplecza przy obiektach sportowych. Kwotą w wysokości 9.000,00
zł zostanie zasilone zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap II”.
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 zmiany uchwały Nr XXII/155/2020
Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021.
Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon przedstawiła projekt uchwały i poinformowała,
że w związku z trwającym stanem epidemii i zmianą realizacji zadań oraz wydatkowaniem
środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dokonuje się zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021:
1) W celu 1 DĄŻENIE DO OGRANICZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW
SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA FUNKCJONOWANIE RODZIN
zadanie 1 pkt. a) Dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla
dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
połączonego
z programem
profilaktycznym
i opiekuńczowychowawczym -zmniejsza się o kwotę 18 000,00zł;
2) W celu 2 PRZECIWDZIAŁANIE POJAWIANIU SIĘ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
NARKOTYKOWYCH ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA POZIOMIE LOKALNYM
w zadanie 2 zwiększa się o kwotę 10 000,00zł
3) W celu 3 WZAMCNIANIE ZASOBÓW W ŚRODOWISKU
NA RZECZ ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

LOKALNYM

Zadanie 1. Podnoszenie kompetencji członków GKRPA przedstawicieli instytucji
działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających
z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy zwiększa się
kwotę 5000,00zł.
Zadanie 2. Wspieranie realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zwiększa się o kwotę 3000,00zł na wynagrodzenia członków GKRPA,
realizacje zadań GKRPA ( materiały kancelaryjne, sprzęt kancelaryjny, znaczki
pocztowe)
Sekretarz Gminy dodała, że w wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota przeznaczona
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wzrosła o 5000,000zł i wyniesie po
zmianach 80.000,00zł.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt. 5. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk poinformowała o treści pism, które
wpłynęły do biura rady:
1. Pismo dot. zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2022 w celu wykonania
remontu elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Wijewie.
2. Odpowiedź na pismo dot. budowy chodnika na ul. Zachodniej w Wijewie oraz
przebudowy drogi powiatowej nr 3822P Brenno-Miastko.
Ad. pkt 6. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo zawnioskowała o przestawienie zegarów
oświetleniowych i synchronizację ich w miejscowości Brenno oraz zwróciła się
z zapytaniem kto jest właścicielem kontenera ustawionego obok cmentarza w Brennie.
Radny Pan Robert Mikołajczuk zawnioskował o wyczyszczenie studzienek deszczowych
na drodze powiatowej w Potrzebowie oraz o zakupienie i zamontowanie znaków
ostrzegawczych informujących o niebezpiecznym zakręcie przy wyjeździe z Potrzebowa
w kierunku Sławy.
Radny Pan Edward Nyczko nawiązując do wniosku Pana Roberta Mikołajczuka dodał,
że Radny Powiatu Leszczyńskiego Pan Stanisław Kasperski podczas najbliższej Sesji
złoży interpelację w sprawie oznakowania niebezpiecznego zakrętu przy wyjeździe
z Potrzebowa w kierunku Sławy.
Odnosząc się do wypowiedzi Pani Marii Rąk, Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław
Drożdżyński poinformował, że synchronizacja zegarów oświetleniowych została
zgłoszona już dwukrotnie, niemniej jednak prośba zostanie ponowiona. W sprawie
kontenera Wójt oznajmił, że nie został on zamówiony na zlecenie gminny, dlatego nie
posiada informacji kto jest jego właścicielem.
Odnosząc się do wniosków Pana Roberta Mikołajczuka, Wójt Gminy Wijewo Pan
Mieczysław Drożdżyński poinformował, że zostaną one przekazane do powiatu.
Ponadto, Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował o sprawach
bieżących dot. m.in. planowanego złożenia wniosku w ramach programu Polski Ład
o dofinansowanie do budowy kanalizacji w miejscowości Zaborówiec, gdzie rozpoczęto
już prace związane z wykonaniem badań poziomu wód gruntowych. Poinformował
również, iż posiedzenie Komisji Stałych oraz XXX Sesja Rady Gminy Wijewo zwołana
została na dzień dzisiejszy celem przesunięcia środków w budżecie gminy. Przesunięcie
środków dotyczy budowy dróg dojazdowych. Gmina otrzymała dofinansowanie na kwotę
ponad 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Radomyślu, drogi
prowadzącej do boiska w Potrzebowie, drogi na ul. Wiosennej w Brennie oraz drogi na ul.
Chłapowskiego w Wijewie. Wójt poinformował również, iż w najbliższym czasie
zamontowany zostanie monitoring na orliku w Wijewie, przy placu zabaw w Brennie (obok
Altanki na Kisowni) oraz na boisku w Brennie (obok cmentarza).
Ad. pkt. 7. 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
Tomasz Furmańczak

Protokołowała:
Paulina Zając

