PROTOKÓŁ Nr 35/ 2022
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 30 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 przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Wijewo”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych
na terenie Gminy Wijewo w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości
Radomyśl 2022-2029.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo
na 2022 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
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
Gospodarczej Pana Tomasza Furmańczaka. 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 przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Wijewo”.
Przewodniczący Komisji odczytał treść projektu uchwały, dodatkowo Wójt Gminy Wijewo
Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały
corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo został przekazany
(dostarczony w dniach 27 i 28 stycznia 2022 r.), do zaopiniowania organom wymienionym
w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt. Podmioty te, w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu programu, winny wydać opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym

terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu (art. 11a ust. 8 ustawy
o ochronie zwierząt). W niniejszej sprawie żaden podmiot nie wydał opinii.
Ponadto, Wójt wskazał główne cele Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo, które zostały
wyodrębnione w trzech grupach, są to:
a) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
b) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych,
c) edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
Realizacja programu to przede wszystkim następujące działania:
I. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wijewo
realizowane jest poprzez:
1. Odławianie bezdomnych zwierząt - schronisko
2. Zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schroniska i wyżywienia bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy Wijewo, które utraciły właściciela - schronisko
3. Zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie
4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających
w schronisku - schronisko
5. Opiekę nad wolnożyjącymi kotami – opiekunowie społeczni
6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną doręczone do gospodarstwa rolnego
położonego w gminie Wijewo w miejscowości Brenno przy ul. Leszczyńskiej 52.
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt – realizacja Centrum Zdrowia Zwierząt
MULTIVET Przychodnia weterynaryjna lek. Adam Trzmiel, mające siedzibę
w Nowej wsi 42, 67-400 Wschowa, na podstawie umowy nr 272.5.2022 z dnia
01.02.2022 r.
II. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:
1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami
i humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Wykonywania na koszt gminy Wijewo sterylizacji i kastracji zwierząt
przebywających w schronisku, przed przekazaniem ich nowym właścicielom oraz
zachęcanie opiekunów zwierząt do ich sterylizacji.
3. Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt
domowych i wolno żyjących kotów, realizowane przez Centrum Zdrowia Zwierząt
MULTIVET Przychodnia weterynaryjna lek. Adam Trzmiel, mające siedzibę
w Nowej Wsi 42, 67-400 Wschowa, na podstawie umowy nr 722.5.2022 z dnia
01.02.2022 r., przy czym uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które
są ślepe (zwierzęta niewidzące, do kilku dni życia po urodzeniu) oraz gdy
nie ma możliwości zapewnienia dla nich właściciela.
III. Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
1. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do treści programów
w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami.
2. Organizowanie akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego
traktowania zwierząt zapobiegania ich bezdomności, we współpracy
z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

Źródło finansowania realizacji programu: Program, zawiera wskazanie wysokości
środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych
środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.
W projekcie uchwały wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację programu w kwocie 19.500,00 zł, a sposób ich wydatkowania przedstawia
się następująco
L.p.
1
2

3
4

Sposób wydatkowania
Koszty przewidziane na utrzymanie zwierząt w
schronisku
Koszty przewidziane na wykonanie usług w
ramach umowy na usuwanie padłych i zabitych
zwierząt wraz z ich utylizacją
Koszty przewidziane na wykonanie usług w
ramach umowy na opiekę weterynaryjną nad
zwierzętami bezdomnymi
Zakup karmy

Środki zarezerwowane w
budżecie [zł]
13 000,00
1 200,00

5 000,00
300,00

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo dołączyła Radna Pani Barbara
Górna-Szulc.
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych
na terenie Gminy Wijewo w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
Przewodniczący Komisji odczytał treść projektu uchwały, dodatkowo Wójt Gminy Wijewo
Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że w dniu 24 listopada 2021 r. organizator
kąpieliska, Gminny Zakład Komunalny Wijewo Sp. z o. o., zwrócił się z wnioskiem
do Wójta Gminy Wijewo o umieszczenie kąpieliska Brenno-Ostrów nad Jeziorem BiałymMiałkim w wykazie kąpielisk. Projekt uchwały przewiduje kąpielisko strzeżone BrennoOstrów w miejscowości Brenno nad Jeziorem Białym-Miałkim. Kąpielisko zlokalizowane
jest na terenie dz. Nr 899/4 w obrębie miejscowości Brenno, wzdłuż linii brzegowej jeziora
o długości 70 m. Organizatorem kąpieliska jest Gminny Zakład Komunalny Wijewo
Sp. z o. o. Sezon kąpielowy w 2022 roku będzie trwał od 25 czerwca 2022 r.
do 28 sierpnia 2022 r.
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 zatwierdzenia Planu Odnowy
miejscowości Radomyśl 2022-2029
Przewodniczący Komisji odczytał treść projektu uchwały, dodatkowo Wójt Gminy Wijewo
Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że Plan Odnowy Miejscowości jest jednym
z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy
i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny
warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020” działanie „Odnowa i rozwój wsi” celem pozyskania środków
na budowę kanalizacji. Ponadto, Wójt poinformował, że od 1 kwietnia do 15 kwietnia
2022 r. rusza nabór na budowę kanalizacji, w którym kwota dofinansowania sięga 5 mln
złotych, tj. do 100% środków, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez gminę.
Wniosek zostanie złożony na budowę kanalizacji w Radomyślu, ponieważ koszt budowy
kanalizacji w miejscowości Zaborówiec wyniesie ponad 15 mln złotych, a Radomyśl jest
kolejną największą miejscowością, w której nie ma kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie,
Wójt oznajmił o możliwie wymaganym zakupie zbiorników na deszczówkę celem
zwiększenia szans na pozyskanie dofinansowania, za które gmina otrzyma dodatkowe
punkty przy rozpatrywaniu wniosku o budowę kanalizacji w miejscowości Radomyśl.
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 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

756
rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób
fizycznych ,gdzie w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł.
Zwiększenie planu dokonano w związku z przekroczeniem wykonania dochodów na tym
paragrafie.
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw, gdzie w § 0490 zwiększa się plan dochodów
o kwotę 9.000,00 zł.
Zwiększenie planu dokonano w związku z przekroczeniem wykonania dochodów na tym
paragrafie.
-dział 758
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego, gdzie w § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.730,00 zł.
Zwiększenia planu subwencji
Nr ST3.4751.4.2022.1g

dokonuje

się

na

podstawie

otrzymanego

pisma

Ministra Finansów w którym zawiadamia o przyznanych gminie środkach z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej w celu zorganizowania dodatkowych zajęć
specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
-dział 801
rozdział 80101 Szkoły podstawowe, gdzie w § 0950 wprowadza się do planu dochodów
kwotę w wysokości 240,00 zł.
Wprowadzone dochody mają związek z uzyskanym odszkodowaniem wypłaconym
z polisy ubezpieczeniowej

rozdział 80104 Przedszkola, gdzie w § 0950 wprowadza się do planu dochodów kwotę
w wysokości 870,00 zł.
Wprowadzone dochody mają związek z uzyskanym odszkodowaniem wypłaconym
z polisy ubezpieczeniowej.
-dział 851
rozdział 85195 Pozostała działalność, gdzie w § 2180 wprowadza się plan dochodów
w kwocie 130,00 zł.
Środki otrzymała gmina na podstawie złożonego wniosku o refundację wydatków
poniesionych w miesiącu styczniu br. na organizację transportu osoby niepełnosprawnej
oraz osoby mającej trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko
SARS-CoV-2.
-dział 926
rozdział 92601 Obiekty sportowe, gdzie w § 0950 wprowadza się plan dochodów
w kwocie 18.455,30 zł.
Wprowadzone dochody mają związek z uzyskanym odszkodowaniem wypłaconym
z polisy ubezpieczeniowej i dot. uszkodzenia obiektu sportowego podczas wichury.
Ponadto, Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała, że zmiany
do budżetu po stronie wydatków dotyczą:
-dział 700
rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, gdzie w § 4210
zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.760,00 zł;
Zwiększone wydatki zostaną wykorzystane na doposażenie mieszkania socjalnego
po opuszczeniu przez najemcę.
-dział 710
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie w § 4300 zwiększa
się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.
Środki przeznaczone zostaną na usługi w zakresie dokonywanych zmian w planach
zagospodarowania.
-dział 801
rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, gdzie w § 3020 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 1.000,00 zł;
i § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.287,00 zł;
i § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.276,00 zł;
i § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 326,00 zł;
i § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 240,00 zł;
oraz w § 4710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł.
Zwiększono wydatki na wniosek dyrektorów szkół. Środki w projekcie budżetu nie
pokrywały w pełni zapotrzebowania Kierowników jednostek, z przyjętych przychodów
uzupełnia się wnioskowane niedobory. W paragrafie 4270 uzupełniono wydatki o środki
uzyskane z polisy ubezpieczeniowej.
rozdział 80104 Przedszkola, gdzie w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę
870,00 zł;

Zwiększono wydatki na wniosek dyrektora Przedszkola. Środki pochodzą z otrzymanego
odszkodowania które wykorzystane zostaną na pokrycie bieżących remontów.
rozdział 80107 Świetlice szkolne, gdzie w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę
100,00 zł;
w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;
oraz w § 4790 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł.
Zwiększono wydatki na wniosek dyrektorów szkół. Środki w projekcie budżetu
nie pokrywały w pełni zapotrzebowania Kierowników jednostek. Uzupełnia się w części
wnioskowane niedobory z przyjętych przychodów.
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, gdzie w § 3020 zwiększa się plan
wydatków o kwotę 100,00 zł;
w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 702,00 zł;
w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 121,00 zł;
oraz w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18,00 zł.
Zwiększono wydatki na wniosek dyrektora szkoły. Środki w projekcie budżetu nie
pokrywały w pełni zapotrzebowania Kierownika jednostki. Po zakończeniu roku i przyjęciu
wolnych środków uzupełnia się w części wnioskowane niedobory.
-dział 851
rozdział 85195 Pozostała działalność, gdzie w § 3030 wprowadza się plan wydatków
na kwotę 334,24 zł;
w § 4210 wprowadza się plan wydatków na kwotę 200,00 zł;
oraz w § 4360 wprowadza się plan wydatków na kwotę 130,00 zł.
Wprowadzony plan w paragrafie 3030 zostanie wykorzystany na wypłatę ekwiwalentu dla
strażaków uczestniczących w transporcie osób niepełnosprawnych do punktu szczepień.
Wypłata nastąpi w formie ekwiwalentu. Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane
na potrzeby utrzymania punktu informacyjnego ds. szczepień. Kwot y w paragrafach 3030
i 4210 pochodzą z przyjętych przychodów do budżetu.
-dział 852
rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, gdzie w § 3110 zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
Zmniejszone wydatki zostaną wykorzystane w rozdziale 85508.
-dział 854
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
gdzie w § 3240 wprowadza się plan wydatków na kwotę 3.240,00 zł.
Kwota ta zabezpiecza udział środków własnych przy realizacja wypłat stypendiów
i zasiłków szkolnych w okresie styczeń – czerwiec.
-dział 855
rozdział 85508 Rodziny zastępcze, gdzie w § 4430 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00
zł.
Środki pochodzą z umniejszenia planu w rozdziale 85230 i zabezpieczają zwiększone
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

-dział 926
rozdział 92601 Obiekty sportowe, gdzie w § 4270 wprowadza się plan w kwocie
18.455,30 zł.
Wprowadzona kwota pochodzi z uzyskanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej
i zostanie wykorzystana na odtworzenie ogrodzenia obiektu sportowego.
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 Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042:
Zwiększenie dochodów w 2022 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zwiększenie wydatków w 2022 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Deficyt (plan) po zmianach
Zwiększenie przychodów

468 144,58 zł
468 144,58 zł
499 478,82 zł
499 478,82 zł
3 599 998,16 zł
31 334,24 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk przedstawiła treść pism, które
wpłynęły do biura rady:
1. Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza.
2. Apel Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie udzielenia pomocy finansowej
rodzinom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej w miejscowościach
Dobrzyca i Sośnica w dniu 17 lutego 2022 r.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że na ostatnim spotkaniu
samorządowców pozostałe gminy zaproponowały udzielenie symbolicznej pomocy
finansowej w kwocie 10.000,00 zł, natomiast Wójt zaproponował przekazanie 5.000,00 zł
z uwagi na fakt, iż Gmina Wijewo jest najmniejszą gminą w powiecie leszczyńskim.
Rada Gminy Wijewo podjęła decyzję o przekazaniu 5.000,00 zł Gminie Dobrzyca.
Ad. pkt 9. Zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska podziękowała za pozytywne załatwienie sprawy
dotyczącej oświetlenia wysepek zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 305.

Ponadto zwróciła się z zapytaniem, w jakim terminie rozpocznie się równanie dróg
oraz z jakiego powodu szkoły nie otrzymały dofinansowania do wycieczek szkolnych.
Radny Pan Radosław Zamiatała zwrócił się z zapytaniem czy dzieci z Ukrainy będą
przyjmowane do szkoły w Brenie oraz zaznaczył, że ulica Siedmiórki w Wijewie wymaga
niezwłocznego równania.
Radna Pani Irena Talaga zawnioskowała o połączenie chodnika kostką betonową przy
wjeździe na parking do kościoła w Brennie.
Radny Pan Robert Mikołajczuk zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie jest
modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie oraz zakup autobusu szkolnego. Zaznaczył
również, iż droga na Przybyszów wymaga koniecznego równania.
Radny Pan Tomasz Furmańczak podziękował za sprawną realizację zadania
polegającego na zakupie łodzi z silnikiem dla OSP Brenno. Zwrócił się również
z zapytaniem, gdzie będzie można wodować łódki oraz na jakim etapie jest budowa slipu
wodnego.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że drogi zostaną
równane przez dwie firmy, z którymi gmina podpisała umowy. Wykonawcy robót w chwili
obecnej odmawiają wyrównania dróg z uwagi na złe warunku pogodowe. Wszystkie drogi
wymagają równania, wykonawcy zapewnili, że przystąpią do prac po pierwszych
deszczach.
Odnośnie dofinansowania do wycieczek szkolnych, Wójt poinformował, że w ramach
ustanowionego w ub.r. programu „Poznaj Polskę” szkoły mogły otrzymać 80 proc.
dofinansowania na wycieczki do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci,
obiektów kultury oraz instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Maksymalny poziom
dofinansowania wynosił: 5 tys. zł dla wycieczek jednodniowych, 10 tys. zł dla
dwudniowych i 15 tys. zł dla wycieczek trzydniowych. Warunkiem uzyskania
dofinansowanie był udział w wycieczce co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt
zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie mógł przekroczyć kwoty 150 zł
na dobę. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie
oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie złożyli wnioski
do organu prowadzącego, zgłaszając jednocześnie zapotrzebowanie na dofinansowanie
wycieczek szkolnych. Następnie organ prowadzący przekazał wnioski do Ministerstwa
Edukacji i Nauki. Niestety, pula środków na szkolne wycieczki w programie "Poznaj
Polskę" rozeszła się tak szybko, że w momencie składania wniosku przez urzędnika
pieniędzy już nie było. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że wyczerpała
się pula środków zarezerwowanych w roku szkolnym 2021/22 dla szkół prowadzonych
przez gminy w programie „Poznaj Polskę”. Nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek
szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” ruszył 1 marca 2022 r. około godziny
09:00 i był prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych.
Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało również na swojej stronie internetowej
informację o poziomie wykorzystania budżetu programu w poszczególnych
województwach. Wynika z niej, że w 12 województwach środki na program zostały
praktycznie wyczerpane.

Województwo Wielkopolskie przedstawia się następująco:

WOJEWÓDZTWO

WIELKOPOLSKIE

BUDŻET WOJEWÓDZTWA

5 047 750 zł

POZOSTAŁO (w zł)

1 153,56

Spośród pozostałych województw największe środki zostały do wykorzystania
w województwie śląskim (ponad 2,7 mln zł), pomorskim (1,1 mln zł) oraz mazowieckim
(ok. 500 mln zł). Niestety nawet tam z dofinansowania wycieczek dla uczniów nie będą
mogły skorzystać szkoły prowadzone przez gminy oraz stowarzyszenia, ponieważ cała
pula środków przewidziana dla tych rodzajów organów prowadzących została
już wyczerpana. Na dofinansowanie w ramach programu mogą natomiast liczyć placówki,
dla których organem prowadzącym są powiaty, fundacje oraz pozostałe podmioty (spoza
sektora finansów publicznych). Wysokość limitów dla poszczególnych typów organów
prowadzących została zapisana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają
z upływem roku budżetowego (Dz. U z 2021 r. poz 2407). I tak z 50 mln zł
przeznaczonych na realizację programu w roku szkolnym 2021/22 dla gmin
zarezerwowano 32,05 mln zł, dla powiatów 9 mln zł, dla stowarzyszeń 3 mln zł, dla
fundacji 1,35 mln zł i dla pozostałych podmiotów 4,6 mln. Zgodnie z zapowiedziami
kolejną pulę środków finansowych w wysokości 50 mln zł przeznaczono
do rozdysponowania od września 2022 roku.
Na pytanie dot. przyjęcia dzieci z Ukrainy do szkoły w Brenie, Wójt poinformował,
że początkowo planowano przyjęcie dzieci od 1 kwietnia br.
Z uwagi na fakt, iż dzieci z Ukrainy mogą uczestniczyć w zajęciach online, rodzice
decydują się na przejście dzieci z nauki stacjonarnej na naukę zdalną. Decyzja rodziców
przyczynia się jednocześnie do malejącego zapotrzebowania zapewnienia realizacji nauki
w szkołach, dlatego na dzień dzisiejszy nie przewiduje się przyjmowania dzieci z Ukrainy
do szkoły Brennie.
Odnośnie połączenia chodnika w miejscowości Brenno zlokalizowanego przy wjeździe
na parking kościoła, Wójt poinformował, że sprawa zostanie przekazana do Powiatu.
Na pytanie dotyczące postępów w sprawie modernizacji oświetlenia na terenie gminy,
Wójt poinformował, że gmina jest w trakcie opracowywania dokumentacji, ponieważ
uzyskanie pozwoleń na budowę jest czasochłonne. Natomiast na pytanie dotyczące
zakupu autobusu, Wójt oznajmił, że w dniu dzisiejszym powinien zostać ogłoszony
przetarg.
Odnośnie budowy slipu wodnego, Wójt poinformował, że został wyłoniony wykonawca,
a środki na ten zostały zabezpieczone, jednakże na dzień dzisiejszy nie otrzymano
pozwolenia wodnoprawnego na jego budowę.

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
Tomasz Furmańczak

Protokołowała:
Paulina Zając

