PROTOKÓŁ Nr 31/ 2021
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 22 listopada 2021 r.
w salce sesyjnej Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 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 przyjęcia "Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022
rok".
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wijewo
obejmującej działki osób prywatnych nr 650/32 i 650/40.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo
- zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2022 rok.
6. 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.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2022.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad obliczania oraz wypłaty
diet dla radnych Rady Gminy Wijewo.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet
sołtysom oraz ich wysokości.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Wijewo.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wijewo na lata 2021-2042 – DRUK 11.
13. Sprawy bieżące.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie.
Ad. pkt 1. Otwarcie
Obrady Komisji Stałych Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria
Rąk i o dalsze prowadzenie posiedzenia poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Wijewo Pana Edwarda Nyczko. Wiceprzewodniczący 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 przyjęcia "Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2022 rok".
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
wraz z rocznym programem współpracy Gminy Wijewo z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022
rok, który zawiera cel programu, zasady współpracy, przedmiot i formę współpracy
priorytety w realizacji zadań publicznych, okres oraz sposób realizacji programu,
wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji
programu, sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji, a także tryb
powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
Radna Pani Danuta Leśna zwróciła uwagę, że w §10 ust.4 regulaminu błędnie określono
datę przedłożenia projektu programu celem uchwalenia go przez Radę. W projekcie
uchwały termin określono na 30.11.2020 r., winno być 30.11.2021 r.

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że w projekcie
uchwały zmiany zostaną dokonane.
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 nadania nazw ulic w miejscowości
Wijewo obejmującej działki osób prywatnych nr 650/32 i 650/40.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że z wnioskiem o nadanie nazw ulic zwrócili się pisemnie sami właściciele
dróg wewnętrznych. Po rozpatrzeniu wniosku o nadanie nazw ulic stwierdzono,
że wniosek jest zasadny. Dla dróg wewnętrznych zaproponowano nazwy ulic: Cicha
i Zacisze, które wkomponują się w otoczenie. Ustalenie nazwy dla ulic, będących
przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej
numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości. Nadanie nazwy
ulicom służyć będzie także bezpieczeństwu jej mieszkańców oraz sprecyzuje lokalizacje
dla nieruchomości położonych w ich obrębie, m.in. dla służb ratowniczych, czy
porządkowych.
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 przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo
- zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że pracując na aktualnie obowiązującym mpzp na wskazywanym terenie,

stwierdza się, że jest on wykonany chaotycznie, co powoduje brak możliwości podziału
nieruchomości osób prywatnych. Wyznaczona w mpzp zbyt duża ilość dróg uniemożliwia
wydzielenie działek bez podziału nieruchomości sąsiednich niestanowiących własności
osób dzielących, co może generować konflikty sąsiedzkie.
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 przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2022 rok.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Komisje
podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
Z kolei, zgodnie z §101 ust. 1 i 2 Uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy Wijewo
z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wijewo, Komisja Rewizyjna
przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 listopada każdego
roku. Plan przedłożony Radzie musi zawierać, co najmniej terminy odbywania posiedzeń
oraz terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił plan pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo na 2022 rok, który zawiera sprawozdanie z pracy komisji
za rok 2021, zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, kontrolę
prawidłowości wydatkowania środków finansowych w roku 2021 przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Wijewie finansowaną z budżetu Gminy Wijewo, sporządzenie opinii
w sprawie wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok 2021, sporządzenie wniosku
absolutoryjnego, przygotowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2021, realizację wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022
r, analizę sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu za 2021 rok, kontrolę
wybranych przez komisję inwestycji prowadzonych przez Gminę Wijewo oraz
przeprowadzanie kontroli i analiz wynikających z potrzeb lub zaleceń Rady Gminy.
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 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 wpływem środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju
nieprzekraczającej 300 ml w kwocie
10.219,66 zł, łączna kwota przeznaczona
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 uległa zwiększeniu i wynosi 90.219,66 zł.
W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021:
1) W celu 2 PRZECIWDZIAŁANIE POJAWIANIU SIĘ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
NARKOTYKOWYCH ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA POZIOMIE LOKALNYM:

zadanie 1 „Warsztaty i programy profilaktyczne w zakresie skutecznych oddziaływań
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym” zwiększa się o kwotę 8.219,66 zł.
2) W celu 3 WZAMCNIANIE ZASOBÓW W ŚRODOWISKU LOKALNYM NA RZECZ
ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:
zadanie 2 Wspieranie realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w podpunkcie b) „Wynagrodzenia biegłych sądowych, koszty postępowania
sądowego” pulę zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.
Radny Pan Edward Nyczko zwrócił się z zapytaniem czy na terenie gminy pojawiają się
problemy z uzależnieniem wśród dzieci i młodzieży od używek takich jak narkotyki oraz
czy gmina otrzymywała takie zgłoszenia.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że na tą chwilę nikt nie
zgłaszał problemów związanych z uzależnieniem od używek w postaci narkotyków.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2022.
Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon przedstawiła projekt uchwały i omówiła
zagadnienia określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, takie jak: organizację
programu, diagnozę, cele programu oraz zasady i źródła jego finansowania.
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 ustalenia zasad obliczania oraz
wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Wijewo
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że do dnia 31 października 2021 roku wysokość diet przysługujących
radnemu nie mogła przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 1,5- krotności kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
W obecnym stanie prawnym wysokość diet przysługujących radnemu nie może
przekroczyć 2,4- krotności kwoty bazowej określonej w w/w przepisach, zgodnie
z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi,
iż „Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca
łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Wysokość kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2021r. dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.789,42 zł, natomiast jej
2,4- krotność stanowi kwotę 4.294,61 zł.
Maksymalną wysokość diet przysługujących radnym w ciągu miesiąca, zróżnicowanych
ze względu na liczbę mieszkańców gminy określa natomiast rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy, gdzie zgodnie z § 2 tego rozporządzenia „Wysokość
diet, o których mowa w § 1, określa art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym”, natomiast § 3 stanowi, iż: „Radnemu przysługują w ciągu
miesiąca diety w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej
15 tys. mieszkańców.”
W niniejszej sytuacji, maksymalna wysokość miesięcznej diety radnego w gminach
poniżej 15 tys. mieszkańców, takiej jak Gmina Wijewo, wynosi 2.147,30 zł.
Na podstawie powyższego, Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński
poinformował, że projekt uchwały przewiduje dietę miesięczną dla Przewodniczącego
Rady Gminy Wijewo w wysokości 120% kwoty bazowej oraz diety dla Radnych
za posiedzenia:
1) Sesji:
a) Wiceprzewodniczącego rady w wysokości
b) radnych w wysokości
2) Komisji rady :
a) przewodniczący komisji w wysokości
b) wiceprzewodniczący oraz członkowie komisji
w wysokości
3) W organach związków międzygminnych
osoby delegowane przez radę

- 24 % kwoty bazowej
- 22% kwoty bazowej
- 23% kwoty bazowej
- 22% kwoty bazowej
- 22% kwoty bazowej

Radny Pan Edward Nyczko podkreślił, że miesięczna maksymalna wysokość diety
radnego określona została na kwotę 2.147,30 zł.
W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem w jakiej wysokości zostanie wypłacona
dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Wijewo w sytuacji, gdy w danym miesiącu
odbędzie się więcej posiedzeń Rady niż jedno.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że Przewodniczący Rady
Gminy Wijewo otrzymuje dietę miesięczną, która nie jest uzależniona od obecności
na posiedzeniach Rady. Dieta miesięczna dla Przewodniczącego wypłacana jest również
za pełnienie dyżurów w Urzędzie Gminy, udział w spotkaniach, naradach itp.
Radna Pani Marta Pietrzykowska zwróciła się z zapytaniem od kiedy wchodzi w życie
uchwała.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wijewo ogłosił 10-minutową przerwę.
Ad. pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania
diet sołtysom oraz ich wysokości.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że z pełnieniem funkcji sołtysa działającego bezpośrednio w terenie,
związane jest ponoszenie kosztów. Dieta stanowi formę rekompensaty czasu
poświęconego na udział w sesjach Rady Gminy, zebraniach sołeckich, spotkaniach
w Urzędzie Gminy, a także wydatków, jakie sołtys ponosi w związku z wykonywaniem
czynności w ramach sprawowanej funkcji.
Wójt poinformował, że Sołtysom z terenu Gminy Wijewo przysługuje zryczałtowana dieta
stanowiąca rekompensatę poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań
w związku z pełnioną funkcją sołtysa oraz za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy
w wysokości zależnej od liczby mieszkańców danej jednostki pomocniczej:
a) do 100 mieszkańców – 300,00 zł
b) od 101 do 300 mieszkańców – 400,00 zł
c) od 301 do 600 mieszkańców - 450,00 zł
d) powyżej 600 mieszkańców – 500,00 zł
Dieta ulega obniżeniu o 50% za każdą nieobecność sołtysa na Sesji Rady.
Radny Pan Edward Nyczko zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w §1 ust. 7
projektu uchwały, tj. ,,Dieta nie przysługuje w przypadku braku wykonywania przez
sołtysa czynności związanych z jego funkcją przez okres co najmniej 30 dni. Sołtys
zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Wójta Gminy Wijewo o braku
wykonywania czynności związanych z jego funkcją przez okres, o którym mowa w zdaniu
poprzednim’’.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że zapis dotyczy sytuacji,
gdy przewodniczący organu wykonawczego przez okres co najmniej 30 dni nie wykonuje
funkcji i w związku z tym nie ponosi żadnych kosztów związanych z jej wykonywaniem.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Wijewo.
Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon przedstawiła projekt uchwały i poinformowała,
że dnia 1 listopada 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych, które wskazuje podwyższone maksymalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla wójtów, burmistrzów oraz
prezydentów miast. Zmienia się również sposób naliczania dodatku specjalnego, który
zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych jest obligatoryjnym
składnikiem wynagrodzenia wójta. W obecnym stanie prawnym dodatek specjalny
przysługuje w kwocie 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Sekretarz Gminy poinformowała również, że ustawodawca wprowadził do ustawy
o pracownikach samorządowych zapis, który określa minimalny poziom wynagrodzenia
wójta poprzez wskazanie, iż nie może być ono niższe niż 80% maksymalnego
wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk. Maksymalne wynagrodzenie
na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia
zasadniczego, maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a także kwoty dodatku
specjalnego. Obecne wynagrodzenie Wójta Gminy Wijewo nie spełnia tego wymogu,
dlatego konieczne jest przyjęcie nowej uchwały w sprawie wynagrodzenia. Zmienione
przepisy mają zastosowanie do ustalenia należnych wynagrodzeń dla wójtów
i burmistrzów od dnia 1 sierpnia 2021 r., o czym stanowi art. 18 ustawy z dnia 17
września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne
wynagrodzenie Wójta nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2 krotności kwoty
bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw. Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi
1.789,42 zł, zatem maksymalne miesięczne wynagrodzenie Wójta nie może przekroczyć
kwoty 20.041,50 zł.
Sekretarz Gminy Pani Aneta Bajon poinformowała również, że z dniem 1 sierpnia 2021 r
ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Wójta Gminy Wijewo, na które składają
się następujące składniki:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 10.250,00 zł
2) dodatek funkcyjny - 3.150,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie – 4.020,00 zł
4) dodatek za wysługę lat, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Radna Pani Barbara Górna-Szulc zwróciła
dotychczasowego wynagrodzenia wójta.

się

z

zapytaniem

o

wysokość

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że dotychczasowe
miesięczne wynagrodzenie wynosi:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4.700,00 zł
2) dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 40% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie – 2.640,00 zł
4) dodatek za wysługę lat, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska zwróciła się z zapytaniem dlaczego uchwała wchodzi
w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że uchwała wchodzi
w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r. z uwagi na zapis w art. 18 ustawy z dnia 17 września
2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, że przepisy ustaw zmienianych
w art. 1, art. 2, art. 4–6, art. 11 i art. 12 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają
zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia
1 sierpnia 2021 r.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. pkt. 11. 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, gdzie w § 6207zmniejsza się plan
dochodów na kwotę 413.105,40. Zmniejszenie planu ma związek z rozliczeniem projektu
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”. Faktura końcowa
za wykonanie kanalizacji wpłynęła w m-cu listopadzie. Rozliczenie projektu ze strony
gminy nastąpi do końca listopada. Ostateczny wpływ dotacji nie przewiduje się w roku
bieżącym. W rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 0970 wprowadza się plan
na kwotę 4.000,00 zł. Wprowadzony plan ma związek z otrzymaną nagrodą w V edycji
konkursu „Aktywna wieś Wielkopolska” dla sołectwa Potrzebowo. Nagroda przyznana
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wydatkowanie nagrody
uwzględni potrzeby sołectwa. W dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, w § 0770 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.700,00zł
oraz w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.800,00 zł. Zmieniony plan związany
jest z korektą planu w stosunku do dochodów wykonanych. W dziale 756 rozdziale 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w § 0350 zmniejsza się plan
dochodów o kwotę 700,00 zł. 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 § 0360 zmniejsza się plan dochodów
o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszenie planu w w.w. rozdziałach ma wpływ sprawozdania
z Urzędu Skarbowego za III kwartał br. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
w § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł. Zwiększono plan dochodów
z tytułu opłaty planistycznej pobieranej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.
Urealnia się plan do wykonania dochodów w tych paragrafach. W rozdziale 75619
Wpływy z różnych rozliczeń, w § 0270 wprowadza się plan dochodów na kwotę 10.219,66
zł. Wprowadzony plan ma związek z wpływem w dniu 30.08.2021 r. opłaty od napojów
alkoholowych (tzw. małpek) przekazanej przez Urząd Skarbowy. W dziale 758 rozdziale
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2750
wprowadza się plan dochodów na kwotę 475.743,00 zł. Na podstawie zawiadomienia
Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. została przyznana
powyższa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Przyznane środki
zrekompensują niewypracowaną dotację celową w ramach budżetu środków europejskich
w rozdziale 01010. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 0940 wprowadza
się plan na kwotę 73.507,00 zł oraz w § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę
359.434,60 zł. Zmieniony plan związany jest z korektą planu w stosunku do dochodów
wykonanych. Wpływy w paragrafie 0970 związane są z nieuzyskaniem zwrotu podatku
VAT w roku bieżącym. 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 900 rozdziale 90005 Ochrona
powietrza atmosferycznego i klimatu, w § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę
600,00 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 § 2710 wprowadza się plan dochodów na kwotę 6.700,00 zł. Wprowadzony plan
związany jest z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego
z przeznaczeniem na projekt pn. Zakup stołów bankietowych w ramach realizacji
przedsięwzięcia pn. „Remont Sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno”.
Pomoc przyznana Uchwałą nr XXXV/656/21 w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi
szansą dla aktywnych sołectw” i zawartą umową w dniu 9 listopada 2021 r. W rozdziale
92195 Pozostała działalność, w § 0970 wprowadza się plan dochodów na kwotę 2.000,00
zł. Jest to kwota nagrody z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla gminy Wijewo
za projekt pn. „Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Wijewo 1920-2020”
w ramach XXII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego
Skarbnik Gminy Wijewo przedstawiła również, zmiany do budżetu po stronie wydatków,
które dotyczą działu 010 rozdziału 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4360, gdzie wprowadza
się plan wydatków o kwotę 200,00 zł.. Zwiększony plan wydatków związany jest
z pokryciem kosztów dopłat do ścieków dla spółki komunalnej oraz pokryciem kosztów
monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie. W dziale 700 rozdziale 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4300 zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 724,00 zł oraz w § 4400 wprowadza się plan wydatków na kwotę 724,00 zł.
Korekta planu związana jest z opuszczeniem lokalu mieszkalnego przez najemcę i gmina
zobowiązana jest uiszczać koszty utrzymania mieszkania do wspólnoty mieszkaniowej.
W dziale 710 rozdziale 710004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w § 4210
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz w § 4300 zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 5.380,00 zł. Zmniejszeniem planu ma związek z przesunięciem
terminu realizacji zadania pn. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Brenno-Ostrów. W dziale 750 rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu), w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz
w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale 75075 Promocja
jednostek samorządu terytorialnego, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę
3.500,00 zł oraz w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł. W dziale 750
zmiana w planie wydatków ma charakter porządkujący budżet. W dziale 754 rozdziale
75412 Ochotnicze straże pożarne, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę
2.000,00 zł, w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz w § 6230
zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. W ramach uczestnictwa wsi Potrzebowo
w V edycji konkursu „Aktywna wieś Wielkopolska” z otrzymanej kwoty w wysokości 4 tys.
zł, sołectwo wskazuje przeznaczenie 2.000,00 zł dla jednostki OSP Potrzebowo
na zakup wyposażenia dla tej jednostki (butla powietrzna z doposażeniem). Zmniejszenie
wydatków w paragrafie 4430 przenosi się do paragrafu 6230 i przeznacza dla jednostki
OSP Zaborówiec przychylając się na złożony wniosek do Rady Gminy o dofinasowanie
w formie dotacji do wymiany bramy w remizie. W dziale 851 rozdziale 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.219,66
zł. W planie wydatków uwzględnia się wpływ opłaty od napojów alkoholowych i zgodnie
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 2.504,00zł, w § 4110
zwiększa się plan wydatków o kwotę 435,00 zł oraz w § 4120 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 61,00 zł. Z otrzymanych środków 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 SARSCoV-2 dokonuje się podziału kwoty 3.000,00 zł w sposób jak wyżej. W dziale 852
rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, w § 4330 zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 4.000,00 zł. Zmieniony plan przenosi się do rozdziału 85508 na utrzymanie dzieci
w rodzinach zastępczych. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4010
zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł, w § 4210 zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 1.000,00 zł, w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
w § 4360 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w § 4700 zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 1.000,00 zł oraz w § 4710 zmniejsza się plan wydatków o kwotę
2.730,00 zł. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
w § 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, w § 4120 zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 300,00 zł, w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł
oraz w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł. Zmiany w planie
wydatków dokonano na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS o umniejszeniu
wydatków w stosunku do istniejących potrzeb jednostki. W dziale 855 rozdziale 85504
Wspieranie rodziny, w § 4710 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350,00 zł.
W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę
4.000,00 zł. Zmiana dokonana na wniosek Kierownika GOPS w celu dostosowania planu
do istniejących potrzeb. Zmniejszony plan zostanie wykorzystany na umniejszenie planu
dochodów. W dziale 900 rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 790,00 zł oraz w § 4300 zmniejsza się
plan wydatków o kwotę 490,00 zł. Zmieniony plan wynika z rozliczenia z WFOŚiGW
i wnioskiem złożonym o wypłatę środków za III kwartał 2021 r. 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”. W dziale 921
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w § 2480 zmniejsza się plan
dotacji podmiotowej o kwotę 106.330,00 zł, w § 4210 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 2.000,00 zł oraz w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.700,00 zł.
Zmniejszenie planu dotacji ma związek z przystąpieniem do remontu sali WDK Brenno
który finansowany jest w budżecie gminy. W tym czasie GOK nie ponosi wydatków
na utrzymanie tego obiektu i nie odbywają się tam imprezy, także ze względu
na panującą pandemię COVID-19 nie wykorzystywano w pełni dotacji. Zwiększenie planu
wydatków przeznacza się (w ramach otrzymanej nagrody) na doposażenie kuchni
w Wiejskim Domu Kultury w Potrzebowie (wskazanie przez Sołectwo wsi). Kwota
6.700,00 pochodzi z budżetu Województwa jako pomoc finansowa dla JST w ramach IX
edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Pomoc udzielona
na współfinansowanie projektu pn. Zakup stołów bankietowych w ramach realizacji
przedsięwzięcia pn. Remont Sali w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Brenno.
W rozdziale 92195 Pozostała działalność, w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę
2.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków jest związane z otrzymaną nagrodą przez
gminę za udział w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XXII edycja 2021 roku. Otrzymana
kwota zostanie wykorzystana na remont wigwamu w miejscowości Wijewo. W dziale 926
rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę
5.000,00 zł. Zwiększone wydatki przeznacza się na sporządzenie dokumentacji
geodezyjnej- powykonawczej związanej z obiektem tj. budynkiem do obsługi imprez
sportowych w miejscowości Zaborówiec.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt. 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042
Skarbik 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
Zmniejszenie dochodów majątkowych
Zwiększenie wydatków w 2021 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zwiększenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach

359 951,44 zł
671 866,84 zł
311 915,40 zł
359 951,44 zł
328 015,64 zł
31 935,80 zł
2 492 484,64 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:
1) Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno;
2) Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wijewo;
2) Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Brenno-Ostrów.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt. 13.Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk poinformowała, że do biura rady nie
wpłynęły żadne pisma.
Ad. pkt 14. Zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska zawnioskowała o oświetlenie wysepek znajdujących
się na drodze nr 305 zlokalizowanych przy wjeździe i wyjeździe do Radomyśla oraz
w Wijewie w okolicy skrzyżowania ulic Piłsudskiego oraz Piaski.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska zawnioskowała o podjęcie jakichkolwiek działań
mających na celu polepszenie stanu technicznego budynku po byłej masarni Witkiewicz
w Wijewie.
Radna Pani Maria Rąk zawnioskowała o wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscu
zbiegu ulic Jeziorna, niwka i Zbożowa w Brennie.

Radna Pani Cecylia Gąda zwróciła uwagę, że przystanki w miejscowości Radomyśl, które
zakupione zostały po przebudowie drogi nr 305 nie mają zabezpieczeń przed wiatrem
i deszczem.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że w roku 2022 gmina
uwzględni zakup wiat przystankowych.
Radna Pani Danuta Leśna zawnioskowała, aby przy realizacji inwestycji w zakresie
budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę uwzględnić ul. Siedmiórki w Wijewie.
Wójt
oświadczył,
że
gmina
otrzymała
1.200.000,00
zł
na
inwestycje
wodno-kanalizacyjne. Dzięki wsparciu finansowemu uzupełnione zostaną studzienki
w Wijewie i Brennie lub środki zostaną wykorzystane na wykonanie kanalizacji
na ul. Kalek w Wijewie.
Radny Pan Radosław Zamiatała zawnioskował, aby przy rozbudowie oświetlenia
uwzględnić 3 lampy na ul. Witosa oraz 3 lampy na ul. Kalek w Wijewie (droga polna).
Radna Pani Cecylia Gąda zawnioskowała, aby przy realizacji inwestycji w zakresie
budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę uwzględnić miejscowość Radomyśl Wilanów.
Radny Pan Edward Nyczko poinformował, że w wyniku realizacji inwestycji dot. budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo:
1. Stan drogi dojazdowej do prywatnej posesji jednego z mieszkańców Potrzebowa
utwardzonej na koszt własny uległ znacznemu pogorszeniu.
Radny Pan Edward Nyczko zwrócił się z zapytaniem kto pokryje koszty jej naprawy.
2. Stan dróg dojazdowych (polnych) po wykonaniu inwestycji, przekopach uległ
pogorszeniu. Drogi były utwardzone, obecnie dojazd jest utrudniony.
Radny Pan Robert Mikołajczuk zawnioskował o utwardzenie drogi do Przybyszowa, która
również uległa znacznemu pogorszeniu w trakcie realizacji inwestycji dot. budowy sieci
kanalizacji w miejscowości Potrzebowo.
Radna Pani Justyna Nadolna zawnioskowała, aby przy rozbudowie oświetlenia
uwzględnić lampy na ul. Rybackiej w Zaborówcu.
Radny Pan Józef Pukacki poinformował, że w wyniku wykonania prac związanych
z poprawą kanalizacji sanitarnej na ul. Okrężnej w Brennie uszkodzono przewód
elektryczny oraz zwrócił się z zapytaniem czy w roku bieżącym środki pieniężne
z funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone na przebudowę sali w Brennie.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że w ramach programu
Polski Ład gmina otrzymała ponad 1.000.000,00 zł na modernizację oświetlenia
drogowego, dlatego zwrócił się z prośbą do wszystkich radnych o pisemne informacje
dot. braków oświetlenia na terenie gminy. Ponadto, Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław
Drożdżyński poinformował o spotkaniu z KOWR i PZW w sprawie terenów znajdujących
się w Brennie-Ostrów. Podczas spotkania ustalono, że grunt za prywatnym ośrodkiem
do pierwszej bramki piłkarskiej (odcinek ok. 50 m) przejmuje PZW natomiast grunt
od kąpieliska, które organizuje corocznie TPD do domku ratownika oraz grunt od domku
ratownika do kortu tenisowego przejmuje gmina. Ponadto, Wójt poinformował,
że od 1 grudnia bieżącego roku będzie możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji

w miejscowości Potrzebowo, gdzie do I połowy roku 2022 będzie obowiązywać bonifikata
na ścieki w wysokości 50%.
Wójt odniósł się także do zapytań i uwag radych informując, że wszystkie wnioski zostaną
przekazane do realizacji.
Ad. pkt. 15. Zakończenie.
Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany.
Podziękował za obecność, aktywny udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wijewo
Edward Nyczko

Protokołowała:
Paulina Zając

