PROTOKÓŁ Nr 36/ 2022
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 22 kwietnia 2022 r.
w sali 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
Dr hab. Pan Piotr Gołdyn
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 projektów symboli Gminy Wijewo
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie
ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Wijewo, ustalenia jej wzoru oraz zasad
i trybu nadawania i noszenia.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Gminę Wijewo dla Gminy Dobrzyca.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo
na 2022 rok.
6. Sprawy bieżące.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie.

Ad. pkt 1. Otwarcie
Obrady Komisji Stałych Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria
Rąk i o dalsze prowadzenie posiedzenia poprosiła Przewodniczącego Komisji
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 przyjęcia projektów symboli Gminy
Wijewo
Dr hab. Pan Piotr Gołdyn przedstawił projekt uchwały i poinformował, że zmiana
obowiązującego herbu Gminy Wijewo jest konieczna z uwagi na jego niezgodność
z zasadami heraldyki i weksylologii. Pan Piotr Gołdyn poinformował również,
że różnorodność miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Wijewo
oraz przynależność do różnych rodów szlacheckich powodowała trudności w wyborze
i tworzeniu projektu herbu. Początkowo planowano odnieść się do Przemęckiego Parku
Krajobrazowego i uwzględnienia w herbie perkoza. Po długich dyskusjach, debatach
i analizie materiałów za punkt wyjścia przyjęto zatem dwie przesłanki Położenie gminy
na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i pierwotną przynależność tych terenów
(w zdecydowanej większości do opactwa cysterskiego w Przemęcie). Dzięki temu
zaprojektowany został herb gminy w następującym kształcie - tarcza herbowa
(hiszpańska) dzielona w słup. W polu prawym czerwonym, białe (srebrne) skrzydło orła,

w polu lewym, żółtym (złotym) czarne skrzydło orła. W pierwszym przypadku mamy
nawiązanie do herbu Wielkopolski przedstawiającego białego (srebrnego) orła
w czerwonym polu tarczy, a w drugim do orła dolnośląskiego, który wyobrażany
jest w barwie czarnej w żółtym (złotym) polu tarczy. Pomiędzy skrzydłami błękitna
krzywaśń pastorału z welonem takiej samej barwy. Pastorał z welonem jest atrybutem
władzy opackiej i stanowi nawiązanie do klasztoru cysterskiego w Przemęcie, który
to przyczynił się do powstania poszczególnych miejscowości gminy.
Dr hab. Pan Piotr Gołdyn poinformował również, że w oparciu o wyobrażenie herbowe
wykreowana została również flaga gminy. Stanowi ją płat materiału w proporcjach 5:8,
podzielony w słup na dwie równe części, w barwach odpowiadających barwom herbu.
Po środku flagi położone godło herbowe.
Kolejnym weksylium, który został przedstawiony jest baner, który skomponowany został
adekwatnie do projektu flagi gminy.
Zaprojektowane zostały również pieczęcie:
1 – WÓJT GMINY WIJEWO
2 – GMINA WIJEWO
3 – RADA GMINY WIJEWO
4 – PRZEWODNICZĄCY GMINY WIJEWO
o średnicy 36 mm. W polu pieczęci znajduje się godło gminy, a w otoku legenda.
Pieczęcie zostały przygotowane dla czterech wymienionych wyżej podmiotów.
Sztandar gminy Wijewo, to płat materiału o wymiarach 100 x 100 cm. Stronę główną
sztandaru stanowi płat materiału barwy czerwonej z położonym pośrodku srebrnym orłem
ze słotą koroną, dziobem i szponami. Strona odwrotna (samorządowa) – to płat materiału
barwy ecru. Pośrodku płata położony jest herb gminy Wijewo. W górnej części płata
umieszczono (nad herbem) napis majuskułowy wyszyty błękitną nicią – GMINA,
pod herbem zaś, w dolnej części – WIJEWO – również majuskułowy barwy błękitnej.
Całość sztandaru obszyta złotą frędzlą.
Zaprojektowano także łańcuchy dla wójta (złoty) i przewodniczącego rady gminy
(srebrny). Łańcuch stanowią ogniwa w kształcie kwadratów z wpisanymi rozetami.
Z tym, że klejnotem drugi po prawej jest tarcza herbowa – herb Łodzia, zaś drugi po lewej
– to herb Junosza. Ten pierwszy odnosi się do Opalińskich, którzy przez długi czas byli
właścicielami klucza wijewskiego, drugi zaś do pierwszych szlacheckich (rycerskich)
właścicieli tych terenów. Łańcuch zwieńczony jest klejnotem z wyobrażeniem herbu
gminy. Nad klejnotem ogniowo w kształcie o kwadratowym kształcie z herbem cystersów
– pas szachowany w skos – przypisywany św. Bernardowi.
Radna Pani Irena Talaga zwróciła się z zapytaniem czy stosuje się inne tarcze niż tarcza
hiszpańska.
Dr hab. Pan Piotr Gołdyn poinformował, że inne tarcze są wykorzystywane jednakże
Komisja Heraldyczna przyjęła, aby w Polsce ujednolić wszystkie herby, stosując tarcze
hiszpańskie.
Radna Pani Barbara Górna-Szulc zwróciła się z zapytaniem ile czasu trwa procedura
uchwalenia nowego herbu.

Dr hab. Pan Piotr Gołdyn poinformował, że wydanie opinii o projekcie symboli i odznaki
winno zająć do 3 miesięcy, jednakże okres ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy
w przypadku zlecenia przez Ministerstwo dodatkowych zadań dla Komisji Heraldycznej.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej, Rada Gminy podejmie uchwałę
o przyjęciu symboli i Odznaki Hornowej.
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 przyjęcia projektu uchwały
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Wijewo, ustalenia jej wzoru oraz
zasad i trybu nadawania i noszenia.
Dr hab. Pan Piotr Gołdyn przedstawił projekt uchwały i poinformował, że odpowiadając
na potrzeby społeczne i posiłkując się aktualnym stanem prawnym opracowano projekt
uchwały, który stanowi początek procedowania o ustanowienie Odznaki Honorowej
Gminy Wijewo obejmującego jej wzór graficzny, zasady i tryb nadawania oraz noszenia.
Odznaka Honorowa Gminy Wijewo stanowić będzie wyróżnienie przyznawane zarówno
osobom fizycznym, jak i prawnym (organizacjom i instytucjom), które w sposób
szczególny przyczyniać się będą do rozwoju Gminy Wijewo na polu działalności
kulturalnej, oświatowej, społecznej, zdrowotnie, sportowej, politycznej, naukowej,
technicznej, gospodarczej i promocyjnej gminy i w kraju, i poza jego granicami. Odznaka
Honorowa Gminy Wijewo, stanowiąca zaszczytne wyróżnienie lokalne, przyznawana
będzie zarówno obywatelom polskim, jak i obywatelom innych państw. Biorąc pod uwagę,
że coraz więcej osób i instytucji działa na rzecz rozwoju Gminy Wijewo, Odznaka
Honorowa Gminy Wijewo stanowić będzie szczególny wyraz uznania samorządu dla
dokonań podejmowanych przez poszczególne podmioty.
Dr hab. Pan Piotr Gołdyn przedstawił wzór Odznaki Honorowej Gminy Wijewo, dokument
potwierdzający nadanie Odznaki oraz poinformował, że w przypadku otrzymania
pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej należy wystąpić z prośbą do Kancelarii
Prezydenta o ustalenie kolejności noszenia odznaczeń.
Radny Pan Edward Nyczko zwrócił uwagę, iż kolor niebieski uwzględniony na Odznace
Honorowej ma inny odcień niż pastorał znajdujący się w herbie.
Dr hab. Pan Piotr Gołdyn oświadczył, iż przed wysłaniem projektów do zaopiniowania,
kolor niebieski zostanie ujednolicony.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
przez Gminę Wijewo dla Gminy Dobrzyca
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas odczytała treść projektu uchwały
i poinformowała, że w nawiązaniu do przesłanego apelu nr 1/2022 Rady Miejskiej Gminy
Dobrzyca z dnia 28 lutego 2022 r. w którym rada zwraca się o wsparcie finansowe
dla poszkodowanych mieszkańców tej gminy po przejściu trąby powietrznej w dniu
17 lutego br. Rada Gminy Wijewo podjęła decyzję o przekazaniu pomocy finansowej

dla Gminy Dobrzyca w wysokości 5.000,00 zł, która przeznaczona będzie na wypłatę
zasiłków celowych dla osób poszkodowanych.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że Miasto Leszno
podjęło już uchwałę w powyższej sprawie, decydując się na przekazanie Gminie
Dobrzyca 10.000,00 zł. Pozostali włodarze gmin również deklarują pomoc finansową
w wysokości 10.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż Gmina Wijewo jest jedną z najmniejszych
gmin w powiecie leszczyńskim, w projekcie uchwały zaproponowano kwotę 5.000,00 zł.
Po podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa dotycząca przekazania środków
finansowych. Wójt Gminy Dobrzyca odwiedza pozostałe gminy, które decydują
się na udzielenie pomocy finansowej w celu podpisania umów. Wstępnie ustalono,
iż podpisanie umów nastąpi 20 maja 2022 r., gdzie włodarze gmin z terenu powiatu
leszczyńskiego spotkają się z Wójtem Gminy Dobrzyca.
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 0101
rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
§ 0950 wprowadza się do planu dochodów kwotę w wysokości 23.197,75 zł.
Wprowadzone dochody mają związek z uzyskanym odszkodowaniem wypłaconym
z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w trakcie wichury.
-dział 600
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6300 wprowadza się plan dochodów w kwocie 653.450,00 zł
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XL/755/22 z dnia
28 marca 2022 r, wprowadza się do budżetu dotacje celowe z tyt. otrzymania pomocy
finansowej dla jst w zakresie:
a) budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, - na
prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych jako
obręb Wijewo i Brenno w kwocie 137.250,00 zł,
b) przebudowy dróg w miejscowościach Wijewo i Brenno - na prace związane z
ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie 500.000,00 zł,
c) renowację zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,54 ha usytuowanego
na działce 519/2, obręb Wijewo w kwocie 16.200,00 zł.

-dział 700
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0770 wprowadza się plan dochodów w kwocie 52.300,00 zł
plan wynika ze zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych w drodze
zamiany.
rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
§ 0770 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.000,00 zł
Zwiększony plan wynika ze zbycia lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej w kwocie
wyższej od planowanej

-dział 750
rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 2057 wprowadza się plan dochodów na kwotę 80.890,00 zł;
§ 6257 wprowadza się plan dochodów na kwotę 35.000,00 zł.
Wprowadzony plan związany jest z przystąpieniem gminy do realizacji projektu
grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. Umowa o powierzenie grantu Nr 5138/2022
realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata
2014-2020, pakiet REACT-UE
-dział 756
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.320,00 zł
Zwiększono plan dochodów z tytułu wymiaru opłaty planistycznej pobieranej w związku
ze wzrostem wartości nieruchomości. Wpłaty będą realizowane w II kwartale.
-dział 801
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
§ 0940 wprowadza się do planu dochodów kwotę w wysokości 7.881,76 zł.
Wprowadzone dochody mają związek z uzyskanym zwrotem z Gmin Włoszakowice
i Święciechowa za dowozy uczniów za rok poprzedni
rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 2700 wprowadza się plan dochodów w kwocie 32.206,00 zł.
Wpływy pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa. Środki te wpłynęły z Wydziału Finansów Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
dnia 15 kwietnia br. tytułem wsparcia jednostek samorządu
terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- dział 852
rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.836,50 zł.
Powyższa
zmiana
wprowadzona
na
podstawie
zawiadomienia
Wojewody
Wielkopolskiego w piśmie Nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w którym
informuje, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. został zwiększony plan
dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego
zadania realizowanego przez gminę.
- dział 855
rozdział 85595 Pozostałą działalność
§ 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.419,30 zł.
Wpływy pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa. Środki te wpłynęły z Wydziału Finansów Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego dnia 13 kwietnia na specjalnie utworzone konto, na realizację zadania :
„świadczenia rodzinne”.
-dział 900
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2710 wprowadza się plan dotacji celowej na kwotę 8.550,00 zł.
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XL/755/22 z dnia 28
marca 2022 r, wprowadza się do budżetu przyznaną dotację celową z tyt. otrzymania
pomocy finansowej dla jst w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych.
-dział 921
rozdział 92116 Biblioteki
§ 2950 wprowadza się plan dochodów na kwotę 6.152,93 zł.
Wprowadza się plan z tyt. zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Gminną Bibliotekę
Publiczną za rok 2021.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła również zmiany
do budżetu po stronie wydatków, które dotyczą:

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.197,75 zł;
§ 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.
Zmieniony plan zabezpieczy zakupu usług z tyt. monitoringu kanalizacji w Potrzebowie.
Paragraf 4300 zostaje uzupełniony o otrzymane odszkodowanie z polisy
ubezpieczeniowej.

-dział 600
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 657.250,00 zł.
Kwota uzupełniona jest o otrzymane dotacje z tyt. pomocy finansowej na zadania
wymienione w załączniku inwestycyjnym. Dotacje zostały wprowadzone na podstawie
zawartych umów na zadania z tyt. budowy (przebudowy)dróg oraz z tyt. renowacji
zbiornika wodnego małej retencji. Zbiornik służy gromadzeniu wód opadowych z dróg
gminnych i drogi wojewódzkiej.
-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 10.500,00 zł;
§ 4390 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
§ 4520 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;
§ 6060 wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 60.000,00
Zwiększony plan związany jest z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dot. podziału
nieruchomości, sporządzeniem operatów szacunkowych.
Środki w paragrafie 4520 zostaną wykorzystane na poniesienie opłaty na rzecz Starostwa
Powiatowego z tyt. sporządzenia wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz z tyt.
sporządzenia wyrysu z mapy ewidencyjnej jednostki. Nastąpi nabycie gruntu w drodze
zamiany.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że sprawa dotyczy ulicy
Zielonej w Wijewie.
-dział 710
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.304,69 zł.
Środki przeznaczone zostaną na zwiększone koszty wykonania zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy.
-dział 750
rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 4217 wprowadza się plan wydatków na kwotę70.930,00 zł;
§ 4307 wprowadza się plan wydatków na kwotę 4.800,00 zł;
§ 4707 wprowadza się plan wydatków na kwotę 5.160,00 zł;
§ 6057 wprowadza się plan wydatków na kwotę 35.000,00 zł.
Wprowadza się do planu wydatków środki z zawartej umowy o realizację projektu
grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dofinansowanie stanowi 100 % kwoty wydatków
kwalifikowalnych projektu. Projekt zamierzamy zrealizować w roku bieżącym i polegał
będzie na zakupie sprzętu, oprogramowania i licencji na oprogramowanie pn. chmura
obliczeniowa dla JST.
-dział 801
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
§ 2320 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł;
Zwiększone środki zabezpieczą udzielenie dotacji Miastu Zielona Góra za wyszkolenie
uczniów klas wielozawodowych.
rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 4790 wprowadza się plan wydatków w kwocie 32.206,00 zł.
Otrzymane wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego zostanie wykorzystane
na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem
i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
-dział 852
rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 2710 wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł.
Kwota wprowadzona zostanie wykorzystana na udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji Gminie Dobrzyca na wsparcie poszkodowanych w wyniku przejścia przez tą gminę
trąby powietrznej. Jest to odpowiedź na apel skierowany przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej tej gminy do włodarzy Gmin Województwa Wielkopolskiego. Środki zostaną
przekazane na podstawie niniejszej uchwały oraz umowy zawartej z Gminą Dobrzyca.
§ 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.937,75 zł;
§ 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.898,75 zł.
Wprowadzono do planu wydatków środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej
na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania
realizowanego przez gminę.
-dział 855
rozdział 85595 Pozostała działalność
§ 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.419,30 zł.
Otrzymana kwota z Funduszu Pomocy zostanie przeznaczona na realizację świadczeń
rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
-dział 900
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł;
§ 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł;
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

Uzupełnia się w części niedobory które wynikają z podwyżek cen paliwa i usług. Środki
służą utrzymaniu zieleni i terenów zielonych na terenie gminy. Kwota w paragrafie 4210
w części została pozyskana w formie dotacji z tyt. pomocy finansowej na zakup sadzonek
drzew miododajnych.
-dział 921
rozdział 92195 pozostała działalność
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
Ze środków wprowadzonych zostaną wykonane prace rozbiórkowe wigwamu w Przylesiu.
-dział 926
rozdział 92601 Obiekty sportowe
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
§ 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
§ 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.
Obiekty sportowe wymagają szczególnej pielęgnacji w okresie wiosennym. Uzupełniono
plan wydatków w stosunku do potrzeb jednostki.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska zwróciła się z zapytaniem jakie koszty ponosi gmina
na utrzymanie obywateli Ukrainy.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że koszty refundowane
są przez Wojewodę, a w chwili obecnej, gmina nie ponosi żadnych kosztów z tytułu
pobytu obywateli z Ukrainy na terenie gminy. Gmina wnioskuje do Wojewody o środki,
które przede wszystkim są przekazywane szkole na prowadzenie dodatkowych zajęć
i wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 6. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk przedstawiła treść pism, które
wpłynęły do biura rady:
1. Pismo z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie dotyczące wsparcia
finansowego w zakresie realizacji inwestycji ,,Zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu
medycznego dla Bloku Operacyjnego i sal zabiegowych’’.
Radni Gminy Wijewo podczas posiedzenia nie odnieśli się do powyższego wniosku,
z kolei Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, iż na dzisiejszym
spotkaniu samorządowców poruszono temat pomocy finansowej dla szpitala.
Zaproponował, aby z decyzją o przekazaniu środków finansowych wstrzymać się w celu
opracowania jednomyślnego stanowiska pozostałych samorządów. Wójt oświadczył,
iż Prezydent Miasta Leszna zadeklarował przekazanie środków w kwocie 450.000,00 zł.
Ponadto poinformował również, że Gmina Wijewo, w roku 2015 Wojewódzkiemu
Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie przekazała kwotę 5.000,00, w roku 2017 kwotę
5.000,00 zł, w roku 2019 kwotę 5.000,00 zł, w roku 2020 - 25.000,00 zł i w roku 2021
kwotę 15.000,00 zł.
Radni Gminy Wijewo oświadczyli, iż do czasu najbliższego posiedzenia Komisji Stałych
Rady Gminy Wijewo przedstawią stanowisko w powyższej sprawie.

Ad. pkt 7. Zapytania i wolne wnioski
Radna Pani Maria Rąk zawnioskowała o wyczyszczenie kanału znajdującego się przy
drodze powiatowej jadąc z miejscowości Brenno do miejscowości Zaborówiec, który
zalewa łąki, tzw. ,,Brzezinę’’.
Radna Pani Bernadeta Raglewska podziękowała za równanie dróg na terenie gminy.
Radny Pan Edward Nyczko zawnioskował o remont drogi powiatowej przy wjeździe
do Potrzebowa z miejscowości Wijewo.
Radny Pan Edward Nyczko ponownie zawnioskował o wyrównanie drogi prowadzącej
do młyna w Potrzebowie, utwardzenie drogi do hydroforni oraz przełożenie kostki przy
stacji podciśnieniowej.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że wszystkie wnioski
zostaną przekazane do realizacji. Oświadczył również, iż kostka przy stacji
podciśnieniowej zostanie przełożona przy wykonywaniu innych prac. Ponadto, Wójt
poinformował, iż Powiat złożył wniosek w ramach programu Polski Ład o budowę drogi
powiatowej z miejscowości Wijewo do Potrzebowa, a dokładnie do granicy powiatu,
tj. do mostku.
Ad. pkt. 8. Zakończenie.
Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany.
Podziękował za obecność, aktywny udział w posiedzeniu i zakończył obrady.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Radosław Zamiatała

Protokołowała:
Paulina Zając

