PROTOKÓŁ Nr 33/ 2022
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 31 stycznia 2022 r.
w WDK Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 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 rozpatrzenia petycji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo Socjalnej na 2022 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Gospodarczej na 2022 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji na 2022 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
7. Sprawy bieżące.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. 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 Zamiatałę. Przewodniczący Komisji 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 rozpatrzenia petycji
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że do Urzędu Gminy Wijewo w dniu 21 grudnia 2021 r. wpłynęła petycja
skierowana do Rady Gminy Wijewo. Przedmiotem petycji jest Nadzwyczajne zwołanie
posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego
w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych: wydania
zakazu stosowania ,,maseczek ochronnych’’, wydania zakazu stosowania Kwarantann
i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania ,,szczepionek’’ mRNA (wszystkich
producentów). Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która
na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r. stwierdziła, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy
o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów
prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji.

Komisja wskazała również, iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym), natomiast przedłożona w treści petycji propozycja
uchwał nie zawiera podstaw prawnych uprawniających Radę Gminy do jej podjęcia.
Analizując przepisy ustawy o samorządzie gminnym ciężko również doszukać się
przepisów mogących stanowić podstawę prawną do takiego działania, a podjęcie przez
Radę Gminy uchwał bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące
nieważnością uchwały. Ponadto, Rada Gminy przychylając się do podjęcia
proponowanych uchwał przekroczy delegację ustawową w ten sposób, że dokona
modyfikacji zasad, które de facto zostały przez ustawodawcę unormowane w akcie
wyższego rzędu, tj. Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii. W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie
wskazywano, że modyfikacje przepisów ustawowych są wysoce dezinformujące
i stanowią istotne naruszenie prawa (wyrok NSA z 16 czerwca 1992 r., ONSA 1993/2/44;
wyrok NSA z 14 października 1999 r., OSS 2000/1/17; wyrok NSA z 6 czerwca 1996 r.,
sygn. SA/Wr 2761/95). Modyfikacja regulacji ustawowych, przez przepisy uchwały może
skutkować odmienną bądź sprzeczną z intencjami ustawodawcy interpretacją. W takim
kontekście, praktykę modyfikacji w aktach prawnych przepisów zawartych w aktach
hierarchicznie wyższych, należy uznać za niedopuszczalną. Wobec powyższego, Komisja
stwierdziła, że przedmiot petycji nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy Wijewo,
oraz brak jest podstaw do jej uwzględnienia.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Budżetowo - Socjalnej na 2022 rok
Radny Pan Radosław Zamiatała przedstawił projekt uchwały i poinformował, że zgodnie
z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 70 ust. 1 Uchwały Nr V/28/03 Rady
Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wijewo, Komisje
zobowiązane są do corocznego przekładania Radzie Gminy planów pracy.

PLAN PRACY
Komisji Budżetowo - Socjalnej Rady Gminy Wijewo na 2022 rok

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TEMATYKA POSIEDZEŃ
Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za 2021 rok.
Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie
za 2021 rok.
Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie za 2021 rok.
Informacja na temat umorzeń podatków w 2021 roku.
Omówienie i zaopiniowanie stawek podatku i opłat lokalnych na 2023 rok.
Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2023 rok.
Analiza sprawozdań finansowych pod kątem wykonania budżetu za 2021 rok.

9.

Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
za 2021 rok.
Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok.

10.

Inne tematy wynikające z potrzeb bieżących.

8.

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 przyjęcia planu pracy Komisji
Gospodarczej 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 oraz § 70 ust.
1 Uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu
Gminy, Komisje zobowiązane są do corocznego przekładania Radzie Gminy planów
pracy.
Lp.

TEMATYKA POSIEDZEŃ

1.
2.
3.
4.

Przygotowanie do sezonu letniego.
Omówienie proponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.
Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2023 r.
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wijewo.

5.

Informacja z przebiegu prac wykonanych przez spółki wodne Wijewo
i Potrzebowo w 2021 roku.
Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg 2022/2023.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

6.
7.
8.

Inne tematy wynikające z bieżących potrzeb.

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
Skarg, Wniosków i Petycji 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
zobowiązane są do przekładania Radzie Gminy planów pracy.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

TEMATYKA POSIEDZEŃ
Rozpatrywanie skarg na działalność Wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych.
Rozpatrywanie wpływających do Rady wniosków i petycji.
Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących
rozpatrywania skarg i petycji.
Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.
Współpraca z Komisjami Rady.

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 zmian w budżecie gminy na 2022
rok
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że zmiany do budżetu po stronie dochodów dotyczą:
-dział 921
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
gdzie w § 6207 wprowadza się plan dochodów na kwotę 64.729,00 zł.
Środki wprowadza się do budżetu na podstawie zawartej umowy Nr 002043-6935UM1513199/21 o przyznaniu pomocy finansowej w ramach programów finansowanych
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zmiany do budżetu po stronie wydatków dotyczą:
-dział 630
rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
gdzie w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł.
Środki przenosi się do rozdziału 92605 do paragrafu 3040 - planu nagród o charakterze
szczególnym.
-dział 700
rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy,
gdzie w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł.
Środki przeniesione do rozdziału 71004 zostaną wykorzystane na zakup usług
publicznych związanych z opracowanymi zmianami do planów zagospodarowania
przestrzennego.
-dział 710
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
gdzie w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł.
Zwiększone środki zostaną wykorzystane na zakup usług publicznych związanych
z opracowanymi zmianami do planów zagospodarowania przestrzennego (m. in.
ogłoszenia prasowe).
-dział 750
rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
gdzie w § 4390 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł.
Środki zostają przeniesione do rozdziału 90095 w celu zapewnienia opieki nad
zwierzętami bezdomnymi.
-dział 900
rozdział 90095 Pozostała działalność,
gdzie w § 4220 wprowadza się do planu wydatków kwotę 300,00 zł;
oraz w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200,00 zł.
Zwiększone środki zostaną wykorzystane w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami
bezdomnymi w szczególności zakup karmy oraz opieki weterynaryjnej.

-dział 921
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
gdzie w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł;
w § 6057 wprowadza się plan wydatków na kwotę 64.729,00 zł;
oraz w § 6059 wprowadza się plan wydatków na kwotę 37.000,00 zł.
Zmiana w planie wydatków inwestycyjnych związana jest z realizacją zadania
pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno” na które gmina
otrzymała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie
64.729,00 zł..
Zadanie będzie realizowane w roku 2022, gdzie udział środków unijnych w kosztach
kwalifikowalnych wynosi 63,63 %. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych przedstawia
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
-dział 926
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,
gdzie w § 3040 wprowadza się plan wydatków na kwotę 15.000,00 zł.
Środki zostaną wykorzystane na realizacje Uchwały RG z dnia 29.12.2021 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród sportowych. Nagrody
przyznawane będą osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia sportowe - jak określa
regulamin będący załącznikiem do tej uchwały.
Ad. pkt. 7. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk przedstawiła treść pism, które
wpłynęły do biura rady.
1. ZDP Leszno – odpowiedź na pismo dot. ustawienia lustra drogowego w ciągu drogi
powiatowej nr 3903P (ul. Leszczyńska przy skrzyżowaniu z ul. Okrężną
w m. Brenno).
2. WZDW Poznań – odpowiedz na pismo dot. uruchomienia oświetlenia wysepek
zwalniających zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 305.
3. Pismo dot. umorzenia części opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo poinformowała również, że podczas dyżuru
pełniącego w Urzędzie Gminy zgłoszono wnioski w sprawie otwarcia placu zabaw
podczas weekendu znajdującego się przy WDK Wijewo oraz udostępnienie przy nim
toalety a także zorganizowanie przenośnej toalety (TOI TOI) przy placu zabaw
znajdującym się przy Urzędzie Gminy.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński odnośnie pisma dot. umorzenia części
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości poinformował, że organem właściwym
do rozpatrzenia wniosku jest wójt. Pracownik urzędu bada możliwości finansowe
wnioskodawcy. Po dokonanej analizie zostanie podjęta decyzja w sprawie załatwienia
powyższej sprawy. W przypadku możliwości umorzenia części opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości, przewiduje się umorzenie w wysokości 30% ustalonej kwoty.
Wójt poinformował również, że plac zabaw przy przedszkolu w Wijewie będzie
do dyspozycji przez siedem dni w tygodniu wraz z toaletą dostępną sezonowo,
z wyjątkiem zimy z uwagi na niskie temperatury i nieocieplone pomieszczenie. Odnośnie
zorganizowania przenośnej toalety, Wójt poinformował, że dzieci korzystające
z placu zabaw mają możliwość skorzystania z toalety znajdującej się w budynku Urzędu
Gminy.
Ad. pkt 8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk zwróciła się z zapytaniem,
kto powinien zadbać o oświetlenie przejść dla pieszych, wskazując że przejście
znajdujące się obok biura Gminnego Zakładu Komunalnego w Wijewie jest słabo
widoczne.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że oświetlenie przejść
dla pieszych jest zadaniem własnym gminy. Aktualnie opracowywana jest koncepcja
wymiany oświetlenia, która również przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
i widoczności na przejściach dla pieszych.
Radny Pan Edward Nyczko wspomniał o ostatnich wypadkach mających miejsce
w Potrzebowie. Zawnioskował, aby pisma dot. wniosków Radnych, m.in. w sprawie
zakupu i montażu dodatkowych luster i znaków drogowych oraz zakupu i montażu
pomiarów prędkości zostały ponawiane. Wspomniał również, że odpowiedzi jakie
otrzymuje gmina w sprawie wniosków Radnych są zazwyczaj negatywne. W treści pism
powielana jest informacja o tym, że kierowca powinien zachować ostrożność i stosować
się do ograniczeń prędkości jakie obowiązują na danym terenie. Radny Pan Edward
Nyczko poinformował, że jeśli wszyscy kierowcy przestrzegaliby przepisów prawa,
wniosków w tym zakresie by nie było. Wnioski w powyższej sprawie mają na celu
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego i uniknięcia
tragedii.
Radny Pan Edward Nyczko zawnioskował o utwardzenie dróg w Potrzebowie po
zakończeniu realizacji zadania związanego z przebudową kanalizacji sanitarnej. Drogi,
które należy utwardzić to droga na Przybyszów, wjazd na drogę prowadzącą do posesji
Potrzebowo 14, droga do hydroforni oraz droga prowadzącą do posesji nr 4.
Radna Pani Irena Talaga zgłosiła, że w pobliżu kościoła jest uszkodzone lustro oraz
zniszczony znak drogowy obok Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie.
Radny Pan Radosław Zamiatała poinformował, że w przyszłości należy pochylić się nad
realizacją zadania mającego na celu przebudowę drogi na ul. Siedmiórki w Wijewie.
Radny Pan Robert Mikołajczuk zawnioskował o wyczyszczenie studzienek deszczowych
w miejscowości Potrzebowo.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdzyński poinformował, że wnioski zostaną
przekazane do realizacji.
Ad. pkt. 9. 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

