PROTOKÓŁ Nr 30/ 2021
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 28 października 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
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok .
6. Sprawy bieżące.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. 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 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 opłaty miejscowej
Pracownik Urzędu Pani Anna Szmyt przedstawiła projekt uchwały i poinformowała,
że na terenie Gminy Wijewo wprowadza się opłatę miejscową w wysokości 2,50 zł
za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata pobierana jest od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych w miejscowościach: Brenno, Miastko, Zaborówiec.
Pani Anna Szmyt poinformowała również, że opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące
ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, campingi, pola namiotowe,
wynajmujące domy letniskowe oraz inne podobne obiekty, a inkasentom opłaty
miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i terminowo
odprowadzonych opłat.
Radna Pani Danuta Leśna zwróciła się z zapytaniem dlaczego opłata pobierana jest tylko
w miejscowościach: Brenno, Miastko i Zaborówiec.
Pani Anna Szmyt poinformowała, że w pozostałych miejscowościach na terenie gminy
warunki umożliwiające pobór opłat nie zostałyby spełnione z uwagi na brak ośrodków
wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów.

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
podatku od nieruchomości.

wysokości stawek

Pracownik Urzędu Pani Anna Szmyt przedstawiła projekt uchwały, który przewiduje
wzrost podatku od nieruchomości o 3,6% w stosunku do roku 2020 natomiast w pozycji:
• grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
• budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem
wymienionych w pkt 2, lit.e, tiret pierwszy, wykorzystywanych pod rekreację
i wypoczynek, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
przewiduje się wzrost podatku o 5% w stosunku do roku 2022.
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 określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
Pracownik Urzędu Pani Anna Szmyt przedstawiła projekt uchwały, który przewiduje
wzrost podatku od środków transportowych o 5% w stosunku do roku 2020. Pani Anna
poinformowała również, że najczęstszymi pojazdami występującymi na terenie gminy,
od których pobierany jest podatek są samochody ciężarowe powyżej 9 ton, a poniżej 12
ton, samochody ciężarowe dwuosiowe powyżej 15 ton, trzyosiowe powyżej 25 ton,
ciągniki siodłowe dwuosiowe powyżej 31 ton oraz przyczepy trzyosiowe powyżej 31 ton.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 5. 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 020 rozdziału
02001 Gospodarka leśna, gdzie w § 0870 wprowadza się plan dochodów na kwotę
490,00 zł. Wprowadza się plan z tytułu wykonania dochodów ze sprzedaży drewna
opałowego. W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w § 0970 wprowadza się plan dochodów na kwotę 3.252,00zł. Wprowadzony plan wynika
z wpływu wadium i odstąpienia po przetargu od zakupu działki. 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 § 0500 wprowadza się plan na kwotę 1.138,00 zł. Wprowadzony plan
wynika z wykonania dochodów wg przedłożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy.
W § 0910 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 503,00 zł. Korekta ma na celu
urealnienie planu do wykonania dochodów w tym paragrafie. W 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 § 0910 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł. Korekta ma na celu
urealnienie planu do wykonania dochodów w tym paragrafie. W rozdziale 75618 Wpływy
z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw w § 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł oraz w § 0490 zwiększa
się plan dochodów o kwotę 9.600,00 zł. Zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty
skarbowej (wykonanie wg planu) i opłaty planistycznej pobieranej w związku
ze wzrostem wartości nieruchomości. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę
8.000,00 zł. Zwiększony plan wynika z wykonania dochodów wg przedłożonego
sprawozdania przez Urząd Skarbowy. W dziale 758 rozdziale 75814 Różne rozliczenia
finansowe w § 0920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400,00 zł. Zmniejszony plan
wynika z braku wykonania odsetek na rachunkach bankowych prowadzonych przez bank
obsługujący gminę. W dziale 801 rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w § 0830
zmniejsza się plan o kwotę 900,00 zł. Korekta ma na celu urealnienie planu do wykonania
dochodów w tym paragrafie (brak wykonanych usług w okresie pandemii). W dziale 851
rozdziale 85195 Pozostała działalność w § 2180 zwiększa się plan dochodów o kwotę
3.000,00 zł. Środki otrzymała gmina na podstawie złożonego wniosku o refundację
wydatków poniesionych w miesiącu wrześniu 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 85219 Ośrodki pomocy społecznej
w § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.651,61 zł. Zwiększenia planu dochodów
dokonano na podstawie zwiększenia planu dotacji celowej w piśmie Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19
października 2021
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę dodatku
w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. W dziale 900 rozdziale
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § zwiększa się plan dochodów
o kwotę 1.000,00 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 926 rozdziale 92601 Obiekty sportowe w § 0830 zmniejsza się plan
dochodów o kwotę 2.000,00 zł. Korekta ma na celu urealnienie planu do wykonania
dochodów w tym paragrafie (brak wykonanych usług w okresie pandemii).
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, gdzie w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę
10.000,00zł. Zwiększony plan wydatków związany jest z wykonywanymi naprawami
awaryjnymi po wyłączeniach prądu podczas wyładowań atmosferycznych. W dziale 600
rozdziale 6016 Drogi publiczne gminne w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę
4.615,36 zł oraz w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.335,80zł.
Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Radomyśl z planowanego zadania pn. „Utwardzenie
tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Radomyśl” przenosi się niewykorzystaną kwotę
w wysokości 19.335,80zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części drogi gminnej
oznaczonej numerem geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl ”co przedstawia
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Zwiększone zostają także wydatki na usługi
związane m.in. z wykonaniem przepustu na ulicy Łąkowej. W dziale 750 rozdziale 75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4260 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 4.000,00zł. Urealniono plan wydatków do potrzeb jednostki. W rozdziale 75095

Pozostała działalność w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 260,00 zł.
Urealniono plan wydatków do zgłoszonych potrzeb (wypłata ekwiwalentów). W dziale 754
rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w § 2820 wprowadza się plan wydatków
na kwotę 2.000,00 zł. Środki wprowadzone pochodzą z paragrafu 6230 zmieniając
wykorzystanie wnioskowanej dotacji na zakupy bieżące OSP Wijewo. W § 6050 zwiększa
się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.600,00zł. Środki zostaną wykorzystane
na wykonanie dokumentacji potrzebnej do rozbudowy budynku OSP w miejscowości
Potrzebowo. W § 6230 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Kwota zostaje
przeniesiona do paragrafu 2820. W dziale 758 rozdziale 75814 Różne rozliczenia
finansowe w § 4530 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł. Urealniono plan
wydatków do potrzeb jednostki. W dziale 801 rozdziale 80104 Przedszkola w § 4300
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Urealniono plan wydatków
do wykonania planu na koniec III kwartału br. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów
do szkół w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 320,00 zł. Urealniono plan
wydatków do zgłoszonych potrzeb (wypłata ekwiwalentów). W rozdziale 80195 Pozostała
działalność w § 2950 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.223,44 zł. Wprowadzoną
zmianę dokonuje się w związku z aneksowaniem trwałości projektu do dnia 31 maja
2021 r. pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”. W dniu 31 sierpnia br podpisano aneks a w dniu 29 września br.
gmina otrzymała zwrot rozliczonej wcześniej dotacji z adnotacją „umowa powierzenia
grantu 983/2020-dopłata”. Wobec tego koryguje się wcześniej wprowadzony plan.
Odsetek zapłaconych nie zwrócono. W dziale 851 rozdziale 85195 Pozostała działalność
w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł, w § 4110 zwiększa się plan
wydatków o kwotę 435,00 zł oraz w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65,00 zł.
Gmina otrzymała środki na podstawie złożonego wniosku o refundację wydatków
poniesionych w miesiącu wrześniu 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.
Szczegółowy plan podziału przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. W dziale
852 rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 5.651,61 zł oraz w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 675,00zł.
Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie zwiększenia planu dotacji celowej
w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października
2021 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę
dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Uzyskane środki
z programu „czyste powietrze” w części zostały skierowane do Ośrodka Pomocy
Społecznej, który na poczet realizowanego Programu ponosi dodatkowe koszty z tyt.
wydawanych zaświadczeń. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w § 3110
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.722,40 zł. Powyższe środki (udział własny)
przenosi się na potrzeby rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”. W tym rozdziale zostanie
plan określony w umowie z Wojewodą na realizacje programu „Posiłek w szkole
i w domu”. W rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 4010 zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 2.500,00 zł, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł,
w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 585,00 zł oraz w § 4710 zmniejsza się
plan wydatków o kwotę 585,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się na wniosek
Kierownika Klubu Seniora w celu urealnienia planu w stosunku do rozeznanych potrzeb.
Zmiany mają charakter porządkujący budżet. W dziale 855 rozdziale 85508 Rodziny
zastępcze w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.722,40 zł. Jest to kwota
przeniesiona z rozdziału 85230 w części zadań własnych. W celu zaspokojenia rosnących
potrzeb na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych niezbędne są zwiększone środki
na ten cel. W dziale 900 rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 325,00 zł. Powyższe środki
pochodzą z pozyskanego dofinansowania programu „Czyste powietrze”. Zwiększą
wydatki na zakup sadzonek drzew. W dziale 921 rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby w § 4390 wprowadza się do planu wydatków kwotę w wysokości 2.500,00

zł. Powyższe środki przeznacza się na dokonanie opinii prawnej realizowanych
przetargów w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W dziale 926 rozdziale
92601 Obiekty sportowe w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł,
w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł oraz w § 4300 zwiększa się
plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł. Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego
funkcjonowania obiektów sportowych rozmieszczonych na terenie gminy (stadiony
i boiska, sale sportowe).
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 6. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk poinformowała o treści pism, które
wpłynęły do biura rady:
1. Pismo w sprawie udzielenia odpowiedzi na złożone wnioski Radnych dot.
wyczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu drogi
powiatowej nr 4755P w m. Potrzebowo oraz zamontowania znaków ostrzegawczych
o niebezpiecznym zakręcie w ciągu drogi powiatowej nr 4755P w m. Potrzebowo
(wylot w kierunku Sławy).
2. Wniosek o zaplanowanie na rok kalendarzowy 2022 realizację inwestycji dot. budowy
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miastko.
Po wspólnej dyskusji stwierdzono, że zapisy Uchwały Nr XXIII/185/2012 Rady Gminy
Wijewo z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Miastko
przewidują nakaz odprowadzania ścieków bytowych do oczyszczalni siecią kanalizacji
sanitarnej, jednakże nie określają terminu jej budowy. Z uwagi na brak kanalizacji, jako
alternatywę - plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość stosowania
szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i z takim zapisem zostają
udzielone pozwolenia na budowę. Z chwilą zakupu działki, właściciel miał świadomość
o braku kanalizacji sanitarnej we wsi Miastko oraz o możliwości stosowania zbiorników
bezodpływowych.
3. Wniosek o zmianę obowiązującej linii zabudowy w miejscowości Miastko.
Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Anna
Włoczewska-Grys poinformowała, że aby zmienić zapis dotyczący obowiązującej linii
zabudowy należałoby przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a więc uruchomić całą procedurę jak przy uchwalaniu nowego planu.
Plan miejscowy został uchwalony w roku 2012, gdzie właściciele działek mieli możliwość
złożenia wniosków lub swoich uwag. Po zapoznaniu się z dokumentacją żaden
z właścicieli, wniosku o zmianę nie złożył. Określona, obowiązująca w planie linia
zabudowy ma na celu zachowanie ładu przestrzennego, aby wszystkie nieruchomości
były w jednej linii. Kierownik Referatu poinformowała również, że nie ma możliwości
udzielenia zgody/ wydania upoważnienia Wójta Gminy Wijewo na lokalizację domków
letniskowych/holenderskich w innej odległości niż 6 m od drogi wewnętrznej.
4. Pismo dot. obchodów 180-lecia Szkoły Podstawowej w Wijewie oraz nadania jej
imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego.
Po wspólnej dyskusji Radnych, Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński
podsumował fakt, że szkoła oraz budynek powstał 180 lat temu jednakże szkoła polska

istnieje od 100 lat. Ponadto, wybór patrona Króla Stanisława Leszczyńskiego został
dokonany przez radę rodziców, samorząd uczniowski oraz radę pedagogiczną,
na podstawie którego Rada Gminy Wijewo uchwałą nadała imię Szkole Podstawowej
w Wijewie.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował również, że w ramach
programu Polski Ład, gmina złożyła wnioski o dofinansowanie na zakup autobusu
szkolnego niskoemisyjnego, modernizację oświetlenia drogowego oraz modernizację sali
w Wiejskim Domu Kultury w Brennie, które zostały rozpatrzone pozytywnie.
Ad. pkt 7. Zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Irena Talaga zgłosiła, że mimo otrzymania pozytywnej odpowiedzi
na interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wsi Brenno:
dokonania korekty ustawienia luster drogowych oraz montażu znaków, do dnia
dzisiejszego Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie nie dokonał zmian.
Radny Pan Edward Nyczko zawnioskował o wizję lokalną związaną z nieprawidłowym
ułożeniem kostki brukowej w miejscowości Potrzebowo.
Radny Pan Józef Pukacki zawnioskował o sprawdzenie telefonu w sieci zarządzania
kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego, ponieważ miał problem z dodzwonieniem się.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska podziękowała Wójtowi Gminy Wijewo za montaż
tabliczek ze wskazaniem dojazdu do Brenno-Pole.
Radna Pani Danuta Leśna zgłosiła problem związany z utrzymaniem porządku i czystości
przy stawie na ul. Kępińskiej w Wijewie.
Radna Pani Cecylia Gąda zgłosiła uszkodzenie utwardzonego pobocza na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 305 przy wjeździe do miejscowości Radomyśl.
Ad. pkt. 8. 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

