PROTOKÓŁ Nr 34/ 2022
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 1 marca 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
Sekretarz Gminy Wijewo – Pani Aneta Bajon
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na drodze wewnętrznej
na działkach nr ewidencyjny 777/5 (w części), 776/13, 777/6, 776/14, 776/11, 776/25
w miejscowości Wijewo stanowiącej własność osób fizycznych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wijewo na lata 2022 – 2026.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy
Wijewo na rok 2022 "Teleopieka dla potrzebujących".
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2021 Rady
Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo
na 2022 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
8. Sprawy bieżące.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. 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 zmiany nazwy ulicy na drodze
wewnętrznej na działkach nr ewidencyjny 777/5 (w części), 776/13, 777/6, 776/14,
776/11, 776/25 w miejscowości Wijewo stanowiącej własność osób fizycznych.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że zmiana nazwy ulicy będącej przedmiotem niniejszej uchwały, wiąże się
z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej
sąsiedztwie nieruchomości, tj. zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji

miejscowości, ulic i adresów. Dotychczas obowiązujące zapisy uchwały Rady Gminy
Wijewo nr XXXVII/206/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w miejscowości Wijewo ustalające nazewnictwo ulicy Buchta nie pozwala
na wprowadzenie numeracji porządkowej zapewniającej ład przestrzenny. Działki 777/5
(w części), 776/13, 777/6, 776/14, 776/11, 776/25 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna
Wijewo stanowią własność osób prywatnych, a uchwała podjęta jest po uzyskaniu
pisemnej zgody właścicieli. Proponowana nazwa ulicy „Spokojna” będzie współgrała
z okolicą oddaloną od centrum miejscowości Wijewo. Zmiana nazwy ulicy 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 2 do protokołu.
W trackie omawiania przez Wójta Gminy Wijewo Pana Mieczysława Drożdżyńskiego
projektu uchwały, do posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo dołączył Radny
Pan Tomasz Furmańczak.
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wijewo na lata 2022 – 2026.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Wijewo podjęła uchwałę
Nr XXXIII/250/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wijewo na lata 2022 – 2026. Dokonując oceny
zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, że do podjęcia
uchwały w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy upoważnia radę gminy przepis art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego. Z treści art. 21 ust. 2 ustawy wynika, że: „Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany
na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne,
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b) b) planowaną sprzedaż lokali”.

Na podstawie powyższego, Wójt podkreślił, że w §9 projektu uchwały dodano zapis
określający stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, z uwzględnieniem
czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:
1) położenie budynku
a) zlokalizowane na terenie miejscowości Wijewo lub Brenno (najbardziej zurbanizowane
miejscowości gminy Wijewo) - podwyżka 30%
b) pozostałe miejscowości – obniżka – 5%
2) położenie lokalu
a) parter – podwyżka +15%
b) pierwsze i każde kolejne piętro - obniżenie – 15%
3) standard lokalu
a) mieszkanie z centralnym ogrzewaniem - podwyżka +30%
b) mieszkanie bez z centralnego ogrzewania tj. ogrzewane piecami kaflowymi obniżenie - 10%
4) wyposażenie lokalu:
a) przyłącze do sieci wodno - kanalizacyjnej - podwyżka +15%
b) brak przyłącza do sieci wodno -kanalizacyjnej - obniżenie -15%
c) łazienka + WC - podwyżka +30%
d) brak łazienki i/lub WC - obniżka -15%
e) okna nowe – wymieniane po roku 2010 – podwyżka +30
f) okna starsze -wbudowane przed 2010 r. – obniżenie -15%
5) charakter budynku:
a) wielorodzinny - podwyżka +30 %
b) jednorodzinny - obniżka -15%
6) stanu technicznego budynku:
a) bardzo dobry – podwyżka 30%
b) dobry – podwyżka 20%
c) zadawalający obniżenie – 15%

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 Programu Osłonowego
Gminy Wijewo na rok 2022 "Teleopieka dla potrzebujących".
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających
problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących
samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie
są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Celem programu osłonowego
„Teleopieka dla potrzebujących ”jest zapewnienie usługi wsparcia poprzez dostęp
do tzw. „opieki na odległość”. Program ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa
oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych,
poprzez wyposażenie ich w opaski bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Opaski
działają podobnie jak urządzenia mobilne, takie jak telefon. Wójt poinformował również,
że dzięki opasce istnieje możliwość skontaktowania się z centrum interwencyjnym,
np. ratownikiem medycznym oraz zbadanie ciśnienia. Opaski umożliwiają również kontakt
pod alarmowym numerem telefonu 112. W razie konieczności lub złego samopoczucia
osoby starszej, możliwy jest kontakt ratownika medycznego z daną osobą celem
wezwania pogotowia i udzielenia pomocy.

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 zmiany uchwały
Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021r. 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 poinformowała,
że w załączniku do Uchwały XXXII/239/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada
2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 wprowadza się następujące
zmiany:
1) W harmonogramie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wijewo na rok
2022 rok w celu 1 „Dążenie do ograniczenia negatywnych skutków spożywania
alkoholu na funkcjonowanie rodzin, zadanie 1 podpunkt b)
dofinansowanie
wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym
oraz
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
połączonego
z programem profilaktyczno- opiekuńczym i opiekuńczo-wychowawczym zmniejsza się
zadanie o kwotę 20.000,00 zł.
2) W harmonogramie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wijewo na rok
2022 rok w celu 1 „Dążenie do ograniczenia negatywnych skutków spożywania
alkoholu na funkcjonowanie rodzin w zadaniu nr 1 po podpunkcie b) dodaje się
podpunkt c) o następującej treści:
Opracowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno”. Na realizację
zadania przewiduje się kwotę 20.000,00 zł.
3) W rozdziale V pod harmonogramem realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Wijewo na 2022 umieszcza się informację o następującej treści:
Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie
toru rowerowego typu pumptrak w miejscowości Brenno” w wysokości 132.955,02zł
ze środków pochodzących z niewykorzystanych w roku 2020 i roku
2021 część dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń, w kwocie
odpowiednio: 57.082,62zł i 75.872,40zł (10.219,66zł - opłata napojów alkoholowych
o objętości mniejszej niż 300 ml + 65.652,74zł), która została uznana za wolne
środki pozostające do dyspozycji gminy i wykorzystana
do sfinansowania zadania
o którym mowa wyżej na budowę terenu rekreacyjnego ze strefą aktywnego i zdrowego
trybu życia.
Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon poinformowała również, że w ramach
przedsięwzięcia zainicjowanego przez mieszkańców gminy, na które składa się
zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu
pumptrack uzyska się miejsce rekreacyjno- sportowe przeznaczone do wspólnych
spotkań o charakterze sportowym. Co istotne korzystanie z toru będzie bezpłatne
i powszechnie dostępne, a zatem będzie mieć bezpośredni wpływ na pomoc dzieciom
w nabieraniu zdrowych nawyków i wzorców nie tylko spędzania wolnego czasu, ale też
rozładowywania stresu i codziennego napięcia.

Radny Pan Radosław Zamiatała zwrócił się z zapytaniem o lokalizację wykonania toru
rowerowego.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że pumptrack znajdować
będzie się w Brennie ,,Na Kisowani’’. Jednocześnie oświadczył, że na ostatnim zebraniu
wiejskim, mieszkańcy Brenna zadecydowali o przeznaczeniu środków z Funduszu
Sołeckiego na budowę toru rolkowego.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Wijewo na 2022 rok
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że zmiany do budżetu po stronie dochodów dotyczą:
-dział 750
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 328,00 zł.
Zmniejszenia planu dotacji dokonuje się na podstawie otrzymanego zawiadomienia
od Wojewody Wielkopolskiego w piśmie Nr FB-I.3111.33.2022.2 o kwotach ostatecznych
dotacji przyjętych przez Sejm w ustawie budżetowej na rok 2022.
-dział 758
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
§ 2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.230,00 zł.
Zmniejszenia planu subwencji dokonuje się na podstawie otrzymanego pisma
Nr ST3.4750.1.2022 z Departamentu ST Ministra Finansów o przyjętych w ustawie
budżetowej na rok 2022 ostatecznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT
na rok 2022.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała również, że zmiany
do budżetu po stronie wydatków dotyczą:
-dział 010
rozdział 01008 Melioracje wodne
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł.
Zwiększone środki przeznaczone są na wykonanie bieżących czyszczeń rowów
melioracyjnych w miejscowościach gdzie nie działają Spółki Wodne.
rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi
§ 6050 wprowadza się plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.
Kwota wprowadzona z wolnych środków z roku 2021 z tyt. otrzymanej uzupełnionej
subwencji ogólnej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Wydatek uwzględniony
w załączniku inwestycyjnym.
rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
§ 4260 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł;
§ 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 314.000,00 zł;
§ 6050 wprowadza się plan wydatków na kwotę 900.000,00 zł.

Zmieniony plan zabezpieczy zwiększone koszty zakupu energii dla stacji podciśnieniowej
w Potrzebowie (dz. Nr 262/10). Paragraf 4300 zostaje uzupełniony „wolnymi środkami”
o kwotę umniejszenia podczas uchwalania budżetu na rok 2022. Wydatki inwestycyjne
zostaną wykonane z otrzymanej subwencji w roku 2021 na rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej.
-dział 600
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł;
§ 4590 wprowadza się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł;
§ 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
Zwiększona kwota w paragrafie 4300 zostanie przeznaczona na wykonanie usług
w ramach równania dróg gminnych ponieważ koszty tych usług znacznie wzrosły od tego
roku. W paragrafie 4590 zabezpiecza się środki na wypłatę odszkodowania dla osób
fizycznych za przejęte grunty pod drogi. Plan wydatków inwestycyjnych zmniejsza
się na wniosek sołectwa Wijewo z dnia 18 lutego 2022 r.
Na podstawie przyjętej uchwały przez Zebranie Wiejskie z dnia 17 lutego 2022 r. zmienia
się przedsięwzięcia podjęte, przyjęte do budżetu na 2022 rok.
-dział 630
rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł.
Wprowadzone środki zabezpieczą potrzeby roku bieżącego.
-dział 700
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
§ 4390 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
§ 4520 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.
Zwiększony plan związany jest z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dot. podziału
nieruchomości celem wydzielenia drogi do letniska i plaży na Brennie – Ostrów.
Środki w paragrafie 4520 zostaną wykorzystane na poniesienie opłaty na rzecz Starostwa
Powiatowego z tyt. sporządzenia wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków oraz
z tyt. sporządzenia wyrysu z mapy ewidencyjnej jednostki.
rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;
§ 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł.
Zwiększone wydatki zostaną wykorzystane na odtworzenie mieszkania socjalnego
po opuszczeniu przez najemcę.
-dział 710
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł.
Środki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów (papier ksero), art. biurowe
i wyposażenie.
-dział 750
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 201,00 zł;
§ 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35,00 zł;
§ 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92,00 zł.
Zmniejszenia planu dotacji na zadania w zakresie Spraw Obywatelskich dokonuje
się na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego w piśmie

Nr FB-I.3111.33.2022.2 w którym zawiadamia o kwotach ostatecznych dotacji przyjętych
przez Sejm w ustawie budżetowej na rok 2022.
rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.
Uzupełnia się plan o środki niezbędne do funkcjonowania organu stanowiącego.
rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 4010 zwiększa się środki na wynagrodzenia o kwotę 190.000,00 zł;
§ 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł;
§ 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę10.000,00 zł;
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł;
§ 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł;
§ 4780 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.
Zwiększony plan zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Przy konstruowaniu
budżetu nie uwzględniono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy.
Obecnie niezbędne jest urealnienie płac w Urzędzie, co przyczyni się do utrzymania
stanowisk pracy. Pozostałe zwiększone wydatki zostaną wykorzystane na zakup środków
czystości, materiałów biurowych i koszty usług.
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 4170 wprowadzono plan wydatków na kwotę 12.000,00 zł;
§ 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.
Wprowadzone wynagrodzenie do planu wydatków zostanie wykorzystane do
opracowania herbu gminy. W roku poprzednim zaplanowano lecz nie wykonano umowyzlecenia. Zwiększony plan na zakupach pozwoli na realizację wydatków promocyjnych.
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
§ 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
§ 4110 zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł.
Zwiększony plan zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Podwyżki wynagrodzeń
przewidziano także dla pracowników obsługi jst.
-dział 754
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
§ 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.
Uzupełniono plan wydatków w stosunku do potrzeb jednostek OSP. Zapotrzebowanie
na środki przy konstrukcji budżetu umniejszono o tę kwotę.
-dział 757
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –
kredyty i pożyczki
§ 8110 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 90.000,00 zł.
Zwiększony plan zapewni zwiększone zapotrzebowanie dla opłacanych odsetek
od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Podwyższenie stóp procentowych przez Bank
Centralny spowodował zmianę odsetek przy spłacie odsetek.
-dział 758
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 4530 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
Zmniejszenie planu wynika z deklaracji na podatek VAT z rozliczenia rocznego.
-dział 801

rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
§ 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł;
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł;
§ 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.011,02 zł;
§ 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł;
§ 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
§ 4790 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
§ 6050 wprowadza się plan wydatków na kwotę 19.000,00 zł.
Zwiększono wydatki na wniosek dyrektorów szkół. Środki w projekcie budżetu nie
pokrywały w pełni zapotrzebowania Kierowników jednostek. W paragrafie 4240
uzupełniono wydatki o środki „znaczone- Laboratoria Przyszłości” niewykonane w roku
ubiegłym wprowadzone do budżetu w paragrafie przychodu „905”. Po zakończeniu roku i
przyjęciu wolnych środków uzupełnia się w części wnioskowane niedobory. Wydatki
inwestycyjne zostaną wykorzystane na wykonanie zmiany oświetlenia w sali
gimnastycznej przy szkole w Brennie.
rozdział 80104 Przedszkola
§ 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł;
§ 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł;
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
§ 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł;
§ 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
§ 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 850,00 zł.
Zwiększono wydatki na wniosek dyrektora Przedszkola. Środki w projekcie budżetu nie
pokrywały w pełni zapotrzebowania jednostki. Po zakończeniu roku i przyjęciu wolnych
środków uzupełnia się w części wnioskowane niedobory.
rozdział 80107 Świetlice szkolne
§ 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.
Zwiększono wydatki na wniosek dyrektorów szkół. Środki w projekcie budżetu nie
pokrywały w pełni zapotrzebowania Kierowników jednostek. Po zakończeniu roku
i przyjęciu wolnych środków uzupełnia się w części wnioskowane niedobory.
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9,72 zł.
Środki zostaną wykorzystane w rozdziale 80153 na zwrot dotacji po terminie.
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
§ 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł;
§ 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł.
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
Zwiększono wydatki na wniosek dyrektora szkoły. Środki w projekcie budżetu nie
pokrywały w pełni zapotrzebowania Kierowników jednostek. Po zakończeniu roku
i przyjęciu wolnych środków uzupełnia się w części wnioskowane niedobory.
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
§ 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
§ 4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 80149 i rozdział 80150 zwiększa się na pisemny wniosek dyrektorów jednostek
organizacyjnych jako zabezpieczenie przy realizacji zadań ustawowych.
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
§ 2950 wprowadza się plan wydatków na kwotę 9,70 zł;
§ 4560 wprowadza się plan wydatków na kwotę 0,02 zł.
Wydatki w tym rozdziale wprowadzono w związku z tym, że zwrócona została dotacja
dysponenta po terminie. W dniu 4 lutego jednostki oświaty złożyły korekty sprawozdań
RB 50. Po otrzymaniu korespondencji i weryfikacji danych w dniu 7 lutego Gmina zwróciła
do dysponenta niewykorzystaną część dotacji z odsetkami.
-dział 851
rozdziała 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.
Zmniejszone wydatki zostaną wykorzystane w rozdziale 92601 w paragrafie 6050.
-dział 852
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł.
Zwiększono wydatki na wniosek Kierownika OPS. Środki w projekcie budżetu nie
pokrywają w pełni zapotrzebowania. Po zakończeniu roku i przyjęciu wolnych środków
uzupełnia się w części wnioskowane niedobory.
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.900,00 zł;
§ 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł;
§ 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 492,00 zł.
Zwiększony plan zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Przy konstruowaniu
budżetu nie uwzględniono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Obecnie niezbędne
jest urealnienie płac, co przyczyni się do utrzymania stanowisk pracy.
-dział 900
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;
§ 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 605,90 zł.
Po zakończeniu roku i przyjęciu środków z wpłat z WFOŚ - niewykorzystanych w roku
2021 uzupełnia się w części wnioskowane niedobory które zostaną wykorzystane
na utrzymanie zieleni i opłacenie wody i energii w tej sferze.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 28.211,00 zł.
Środki pochodzą z przychodów, z paragrafu 905. Niewykorzystane a zaplanowane
do wykonania w roku 2021 wprowadza się do budżetu w roku 2022.
rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł.
Zwiększone środki zostaną wykorzystane na utrzymanie gotowości w usługach na rzecz
bezdomnych zwierząt.
-dział 921
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 86.330,00 zł.
Szczegółowe zmiany w tym rozdziale przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
Na wniosek sołectwa Brenno plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa

placu przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie” zmniejsza się o kwotę 57.424,00 zł
i na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 18 lutego 2022 r. przenosi się
do rozdziału 92601.
Zwiększa się wydatki w zadaniu „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Brennie”
o kwotę 43.271,00 zł; „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Brennie „ o kwotę
71.483,00 zł.
Tworzy się nowe zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim
Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji
i wypoczynku” na kwotę 29.000,00 zł, w tym udział środków Funduszu Sołeckiego wsi
Wijewo (przeniesione środki z rozdziału 60016) w wysokości 5.000,00 zł.
Po zakończeniu roku i przyjęciu wolnych środków uzupełnia się potrzeby i niedobory
budżetu.
rozdział 92195 Pozostała działalność
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.
Zwiększone środki zostaną wykorzystane na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
Uczczenie rocznic.
-dział 926
rozdział 92601 Obiekty sportowe
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.000,00 zł.
W paragrafie 4210 uzupełnia się plan o istniejące potrzeby na utrzymanie obiektów
sportowych na terenie gminy.
W budżecie tworzy się zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno”. Na zadanie
przeznacza się środki niewykorzystane z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” za rok 2020 w kwocie
57.082,62 zł, za rok 2021 w kwocie 65.652,74 zł, z niewykorzystanych środków
od napojów o małej pojemności z tzw. „małpek” za 2021 rok w kwocie 10.219,66 zł
oraz z tyt. przeniesienia środków z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2022 w kwocie 20.000,00 zł.
Przeniesione środki z Funduszu Sołeckiego wsi Brenno z rozdziału 92109 w kwocie
57.424,00 zł także zostaną wykorzystane na to przedsięwzięcie. Pozostałą część
pokrywa się przychodami z wolnych środków tj. z § 950.
Tworzone zadanie inwestycyjne jest zgodne z przyjętym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na rok
2022. W celu zagospodarowania czasu dzieciom z rodzin z problemami zasadnym uznaje
się utworzenie im miejsca spędzania czasu wolnego. Miejsce to było wielokrotnie
omawiane na zebraniach i spotkaniach w.w komisji.
PRZYCHODY:
Wyliczenie wolnych środków na koniec roku:
Środki na rachunkach budżetu +3.713.031,36 zł;
Należności z tyt. udziałów
+131.055,00 zł;
Zobowiązania z tyt zwrotu dotacji -37.922,00 zł;
Inne pasywa: subwencja oświatowa na styczeń 2022 – 349.580,00 zł
Na kwotę w wysokości 3.456.584,36 zł. składają się następujące środki:
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 658.656,75 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst,
wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.797.927,61 zł.
Przychody przyjęte do budżetu w niniejszej uchwale:
1. Na kwotę w paragrafie „905” składają się niewykorzystane środki na rachunku
bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych,
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków przeznaczonych
na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska tj. „Prawo o ochronie
środowiska” w kwocie 1.605,90 zł,
- niewykorzystane środki z dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczone na realizację
zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020
rok w wysokości 57.082,62 zł, za rok 2021 w kwocie 75.872,40 zł,
- środki RFIL, oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane, niewykonane w roku 2021
w wysokości 28.211,00 zł,
- środki wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu
pn.„Laboratoria Przyszłości” niewykorzystane w roku 2021 w kwocie 45.011,02 zł
2. Wprowadzony paragraf „950” po stronie przychodów to wolne środki w kwocie
2.565.846,98 zł – i są to środki z tyt.:
- otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia
w wodę oraz kanalizacji z roku 2021 w wysokości 1.200.000,00 zł;
- pozostałą część w kwocie 1.365.846,98 zł stanowią pozostałe środki przyjęte
do budżetu jako pozostała nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu.
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 zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano
następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata
2022-2042:
Kwota dochodów została zwiększona o 29 171,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały
o 35 558,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 64 729,00 zł, co jest zgodne ze stanem
budżetu Gminy Wijewo na dzień 2.03.2022 r.
Kwota wydatków została zwiększona o 2 802 800,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły
o 1 194 530,92 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 608 270,00 zł, co jest zgodne
ze stanem budżetu Gminy Wijewo na dzień 2.03.2022 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień
2.03.2022 r. wynosi -3 568 663,92 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku
Wyszczególnienie
Dochody ogółem:
dochody bieżące, w
tym:

Przed zmianą
21 996 326,00 zł

Zmiana
+29 171,00 zł

Po zmianie
22 025 497,00 zł

18 132 359,42 zł

-35 558,00 zł

18 096 801,42 zł

z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji
bieżących
dochody majątkowe,
w tym:
z tytułu dotacji
i środków
przeznaczonych na
inwestycje
Wydatki ogółem:
wydatki bieżące, w
tym:
wynagrodzenia
z narzutami
wydatki na obsługę
długu
wydatki majątkowe
Wynik budżetu

6 611 602,00 zł

-35 230,00 zł

6 576 372,00 zł

3 889 433,72 zł

-328,00 zł

3 889 105,72 zł

3 863 966,58 zł

+64 729,00 zł

3 928 695,58 zł

3 704 966,58 zł

+64 729,00 zł

3 769 695,58 zł

22 791 360,00 zł

+2 802 800,92 zł

25 594 160,92 zł

18 132 350,00 zł

+1 194 530,92 zł

19 326 880,92 zł

8 490 952,00 zł

+411 870,00 zł

8 902 822,00 zł

266 350,00 zł

+90 000,00 zł

356 350,00 zł

4 659 010,00 zł
-795 034,00 zł

+1 608 270,00 zł
-2 773 629,92 zł

6 267 280,00 zł
-3 568 663,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo dokonano zwiększenia przychodów
w roku budżetowym o kwotę 2 773 629,92 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek
i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.
Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.
Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 3 928,27 zł.
Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku
Wyszczególnienie
Przychody budżetu, w
tym:
nadwyżka budżetowa z
lat ubiegłych
wolne środki
Rozchody budżetu

Przed zmianą
1 265 754,00 zł

Zmiana
+2 773 629,92 zł

Po zmianie
4 039 383,92 zł

450 254,00 zł

+207 782,94 zł

658 036,94 zł

0,00 zł
470 720,00 zł

+2 565 846,98 zł
0,00 zł

2 565 846,98 zł
470 720,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego,
którego spłata planowana jest do roku 2042. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany
nie zmieniła się.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1) Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno;
2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042
spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
8.1
8.3
8.3.1
8.4.1
8.1

2022
5,82%
20,34%
22,08%
Tak
2027
7,66%

2023
4,96%
14,92%
16,66%
Tak
2028
6,67%

2024
7,53%
13,55%
15,29%
Tak
2029
5,66%

2025
8,38%
12,05%
13,79%
Tak
2030
5,40%

2026
8,12%
7,50%
9,18%
Tak
2031
5,14%

8.3
8.3.1
8.4.1
8.1
8.3
8.3.1
8.4.1
8.1
8.3
8.3.1
8.4.1
8.1
8.3
8.3.1
8.4.1

8,13%
9,80%
Tak
2032
2,58%
14,49%
14,49%
Tak
2037
0,34%
14,79%
14,79%
Tak
2042
0,27%
14,31%
14,31%
Tak

7,86%
9,53%
Tak
2033
2,46%
15,09%
15,09%
Tak
2038
0,32%
14,66%
14,66%
Tak

8,95%
8,95%
Tak
2034
2,34%
15,29%
15,29%
Tak
2039
0,31%
14,55%
14,55%
Tak

12,03%
12,03%
Tak
2035
2,14%
15,10%
15,10%
Tak
2040
0,30%
14,45%
14,45%
Tak

13,48%
13,48%
Tak
2036
0,35%
14,94%
14,94%
Tak
2041
0,29%
14,37%
14,37%
Tak

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt. 8. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk przedstawiła treść pism, które
wpłynęły do biura rady.
1. ZDP Leszno – odpowiedź na pismo dot. udrożnienia kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Potrzebowo.
2. ZDP Leszno – odpowiedź na pismo dot. montażu znaków ostrzegawczych przy drodze
powiatowej nr 475P obręb Potrzebowo oraz przy drodze powiatowej nr 3822P
(Brenno-Miastko).
3. Pismo dot. utwardzenia dojazdu do zabudowań w miejscowości Wijewo przy ulicy
Powstańców Wielkopolskich.
Ad. pkt 9. Zapytania i wolne wnioski.
Radny Pan Tomasz Furmańczak zawnioskował o uporządkowanie i usunięcie drzew
oraz gałęzi na plaży głównej zlokalizowanej w miejscowości Brenno-Ostrów
Radny Pan Radosław Zamiatała poinformował o przewróconej tablicy powitalnej przy
wjeździe do Gminy Wijewo od strony Wielenia.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska podziękowała za uruchomienie oświetlenia wysepek
znajdujących się przy drodze wojewódzkiej nr 305. Poinformowała również, że jedna
z nich, zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Kargowska i ulicy 25 Maja nie jest
oświetlona.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska zwróciła się z zapytaniem czy istnieje możliwość
przedłużenia chodnika do ulicy Północnej w Wijewie.
Radna Pani Justyna Nadolna zawnioskowała o wyrównanie zjazdów z Ulicy Wczasowej
na ulicę Wędkarską oraz zjazdu z ulicy Wczasowej w Zaborówcu.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że wszystkie wnioski
zostaną przekazane do realizacji. Odnosząc się do zapytania Radnej Pani Bernadety
Rąglewskiej, Wójt poinformował, że w chwili obecnej nie ma możliwości przedłużenia

chodnika do ul. Północnej w Wijewie z uwagi na zbyt wąski pas drogowy. Alternatywą,
byłaby budowa ścieżki rowerowej, która docelowo przyczyniłaby się do połączenia tego
odcinka. Temat budowy ścieżki jest stale drążony.
Ponadto, Wójt poinformował, że na terenie województwa wielkopolskiego uruchomiono
dwa miejsca zakwaterowania dla uchodźców przybywających z Ukrainy, są to Hotel IKAR
w Poznaniu i MCT w Żerkowie. Zakwaterowanie uchodźców odbywa się przez
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, a zgłaszanie osób
do miejsc wskazanych wyżej odbywa się przez ośrodki pomocy społecznej. Osoby
prywatne przyjmujące uchodźców na dzień dzisiejszy nie otrzymają wsparcia
finansowego. Decydując się na zapewnienie mieszkania, żywności oraz wszelkich
niezbędnych rzeczy do codziennego funkcjonowania, osoby prywatne muszą mieć
świadomość, że robią to na własny rachunek. Punkty informacyjne w Wielkopolsce,
na dzień dzisiejszy działają na terenie dworca głównego w Poznaniu jednakże będą
powstały również na terenie powiatu. Wójt poinformował także o działającym punkcie
recepcyjnym w Lesznie, które do niedzieli funkcjonowały tylko na granicy polskoukraińskiej. Do zadań punktów recepcyjnych należy przede wszystkim rejestracja osób
przybywających z Ukrainy celem zalegalizowania pobytu w Polsce.
Ad. pkt. 10. 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

