PROTOKÓŁ Nr 37/ 2022
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 24 maja 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
Wójt Gminy Wijewo – Pan Mieczysław Drożdżyński
Skarbnik Gminy Wijewo – Pani Krystyna Piasna-Białas
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej na rok 2021 dla Gminy Wijewo.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
4. 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.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
oraz kryteriów wyboru ofert.
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 przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej na rok 2021 dla Gminy Wijewo.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie Pani Ewa Miś przedstawiła
projekt uchwały i poinformowała, że ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy
Wijewo za 2021 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji
Statystycznej MRiPS. Dane z oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie
występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki
samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje
są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji

związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały
się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:
• na terenie Gminy Wijewo znajdują się dwie instytucje pomocy społecznej,
t.j. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Klub Seniora w Gminie Wijewo.
• w GOPS zatrudniano kierownika, 2 pracowników socjalnych, w komórce świadczeń
rodzinnych i wychowawczych – 1 referenta, pomoc administracyjną oraz asystenta
rodziny na 1/2 etatu. Łącznie 5,5 etatu.
• w 2021r. rozpoczął działalność Klub Seniora w Gminie Wijewo, który jest
ośrodkiem wsparcia dla osób wymagających pomocy. Z zajęć w klubie korzysta
50 osób. Klub seniora zatrudnia 1 osobę – kierownika klubu.
• w 2021 roku 64% mieszkańców gminy to osoby w wieku produkcyjnym, 22%
w wieku przedprodukcyjnym i 14% w wieku poprodukcyjnym. Nastąpił nieznaczny
wzrost osób korzystających z pomocy społecznej, co jednak nie zmienia trendu
spadkowego jeśli chodzi o liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej.
• w Gminie Wijewo świadczenia z pomocy społecznej przyznawano z powodu
ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej i przewlekłej choroby oraz w związku
z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach
wielodzietnych i niepełnych,
• w porównaniu do 2020 roku zmalały środki na wydatki na politykę społeczną
o 428.486zł. tj.5,178%,
• wydatki na świadczenia rodzinne, wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, rodziny zastępcze i wspieranie rodziny stanowiły w 2021 roku
92,14% wydatków poniesionych na politykę społeczną. Pozostałe wydatki
to pomoc społeczna (zasiłki pieniężne i niepieniężne), ochrona zdrowia
(przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) oraz edukacyjna opieka
wychowawcza i pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).
Analizując dane należy zauważyć, że sytuacja związana z epidemią Covid-19
nie wpłynęła na wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Kształtuje
się także trend spadkowy jeśli chodzi o liczbę rodzin i osób korzystając ze świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Dane statystyczne wskazują, że sytuacja
ekonomiczna i socjalno- bytowa mieszkańców Gminy Wijewo stale się poprawia. Spada
zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W kolejnym roku 2022 przewiduje
się znaczny wzrost wydatków na rodziny zastępcze oraz pobyt w domach pomocy
społecznej, co jest związane z wysokim kosztem utrzymania w tych placówkach.
W 2022 r. w związku z napływem obywateli Ukrainy, którzy opuściły swój kraj w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, przewiduje się
wzrost wydatków
na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej oraz w formie posiłku a także zwiększenie
ilości pracy socjalnej. Należy rozważyć możliwość uruchomienia żłobka, stołowek
szkolnych oraz zatrudnienia trzeciego pracownika socjalnego, w celu spełnienia warunku
w ustawie o pomocy społecznej.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że gmina złożyła
wniosek o dofinasowanie budowy budynku, m.in. dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w ramach programu Polski Ład. Budowa budynku pozwoli
na spełnienie ustawowych obowiązków, tj. zatrudnienie dodatkowego – trzeciego
pracownika socjalnego, który na dzień dzisiejszy, z uwagi na brak możliwości lokalowych
nie może zostać zatrudniony. Wójt poinformował również o tymczasowej absencji
Kierownika Klubu Seniora, ogłoszeniu informacji o poszukiwaniu pracownika
na zastępstwo oraz o tymczasowym oddelegowaniu pracowników urzędu do jednostki
celem nadzorowania pracy i przebiegu realizacji zajęć ze specjalistami.

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 rozpatrzenia petycji.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza została
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 18 maja
2022 r. stwierdziła, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę
prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów,
do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku
z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Jednocześnie w świetle art. 2 ust. 3 ww. ustawy 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. Adresatem petycji w znaczeniu
formalnym jest każdy podmiot, do którego zostało skierowane pismo będące petycją (art.
4 ust. 2 pkt 3). Ustawa o petycjach, a w szczególności art. 6 ust. 1 nakłada na adresata
petycji obowiązek zbadania właściwości miejscowej i rzeczowej kierowanego żądania,
wynikających z powierzonych mu przez ustawodawcę zadań i kompetencji
(art. 2 ust. 3). Badanie właściwości, o której mowa w przepisie art. 6 ust. 1, polega
na ustaleniu, czy zakres zadań lub kompetencji przypisanych adresatowi petycji
na podstawie ustaw lub innych aktów wykonawczych obejmuje sprawy będące
przedmiotem żądania. Wówczas, jeśli przedmiot petycji mieści się w zakresie zadań
i kompetencji adresata, jest on podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji
(art. 7 ust. 2). Ponadto, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż z analizy treści
petycji wynika, że realizacja wniosków w niej zawartych nie należy do właściwości Rady
Gminy Wijewo, która nie jest w żaden sposób uprawniona do zmiany uchwał Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w zakresie wskazanym w petycji. Zgodnie z treścią art.
16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 547) Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa,
który w ramach spraw należących do zakresu działania samorządu województwa może
podejmować uchwały oraz zmieniać je. Zarówno ustawa o samorządzie województwa, jak
i ustawa o samorządzie gminnym nie przyznają organom uchwałodawczym samorządu
gminnego tj. radzie gminy uprawnień do dokonywania zmian aktów prawa miejscowego
wydanych przez organ stanowiący samorządu województwa. Organem właściwym
do zainicjowania działań wskazanych w petycji jest organ, który podjął uchwały, tj. Sejmik
Województwa Wielkopolskiego. Rada Gminy będąca organem stanowiącym jednostki
samorządu terytorialnego najniższego szczebla nie ma zatem kompetencji
do podejmowania działań w zakresie opisanym we wniesionej petycji, a więc uchylania
lub zmieniania na swoim obszarze aktów prawa miejscowego wydanych zgodnie
z upoważnieniem ustawowym przez organy jednostek samorządu terytorialnego
wyższego szczebla (Samorząd Województwa Wielkopolskiego). Wyłączne kompetencje
ustawowe w sprawach regulowanych wymienionymi uchwałami posiada Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, który może ewentualnie podjąć działania zgłoszone we
wniesionej petycji i do tego organu petycja taka powinna być skierowana. Wobec
powyższego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż przedmiot petycji nie mieści
się w kompetencjach Rady Gminy Wijewo.
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 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.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za sprzedaż
napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju
nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 36.465,89zł , 20.000,00zł z tej kwoty przeznaczono
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, który po zwiększeniu wynosi
120.000,00zł. W związku z powyższym kwotę 20.000,00zł przeznaczono w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2022 w CEL-u 1: DĄŻENIE DO OGRANICZENIA NEGATYWNYCH
SKUTKÓW SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA FUNKCJONOWANIE RODZIN na realizację:
1) zadania 1 z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, prowadzenie
świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży, w tym wynagrodzenie
opiekunów, organizacja zajęć, zakup w szczególności materiałów do prowadzenia
zajęć, środków czystości, wyżywienia oraz innych niezbędnych zakupów, działania
profilaktyczne, programy oraz koszty związane z organizacja imprez i uroczystości
w ramach prowadzonej świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w kwocie 8.000,00zł;
2) zadania 2 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem
zamieszkania, obozu, kolonii, półkolonii w szczególności dla dzieci i młodzieży w której
występuje bądź występował problem alkoholowy, narkomanii, uzależnień
behawioralnych, przemocy zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 12.000,00zł.
Ponadto, doprecyzowano treść poszczególnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2022 realizację wymienione w powyższej uchwale.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska zwróciła się z zapytaniem jakie dzieci mogą korzystać
z kolonii.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że z kolonii korzystać
mogą dzieci i młodzież, w której występuje bądź występował problem alkoholowy,
narkomanii, uzależnień behawioralnych oraz przemocy zagrożonych wykluczeniem
społecznym w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
oraz kryteriów wyboru ofert.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stanowi, iż prawo
do skorzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także
zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Natomiast dziecko w wieku 6 lat jest

obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Zapewnienie warunków
do spełnienia obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz prawa
do korzystania z wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie
z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania
z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla
niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny, lub innych form wychowania przedszkolnego. W celu przeprowadzenia
konkursu ofert rada gminy jest zobowiązana do określenia jego regulaminu wraz
z kryteriami wyboru ofert, uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych
warunków realizacji wychowania przedszkolnego. W związku z niewystarczającą liczbą
miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Wijewie koniecznym jest wybór nowych
podmiotów w drodze konkursu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych niepubliczne przedszkole wybrane w konkursie ofert i spełniające określone
warunki, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej
podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że w Samorządowym
Przedszkolu w Wijewie brakuje siedmiu miejsc dla dzieci 3-letnich, stąd konieczność
ogłoszenia konkursu. Konkurs ma na celu wskazanie wolnych miejsc w przedszkolach
zlokalizowanych w promieniu 15 km od Gminy Wijewo, do których dzieci będą mogły
uczęszczać.
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 po stronie dochodów dotyczą:
-dział 750
rozdział 75095 Pozostała działalność
§ 6330 wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.474,13 zł.
Decyzją Ministra Finansów z dnia 6 maja 2022 r. Nr MF/FG6.4143.3.78.2022.MF.1454
Gmina otrzymała środki pochodzące z rezerwy ogólnej na zakup masztu i flagi oraz ich
instalacji z tyt. zakwalifikowania do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną”.
-dział 758
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0270 wprowadza się plan dochodów w kwocie 20.000,00 zł.
Plan niniejszy pochodzi z tyt. realizacji opłaty od napojów alkoholowych (tzw. małpek)
przekazanej przez Urząd Skarbowy.
rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
§ 2750 wprowadza się plan dochodów w kwocie 44.031,00 zł.

Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej,
zwiększonej przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa (pismo Ministra
Finansów Nr ST3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r,).
-dział 801
rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.327,00 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 18 maja br. tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego
w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem
i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc maj br.
-dział 852
rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 2180 wprowadza się plan dochodów w kwocie 5.449,45 zł.
Środki otrzymała gmina z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu
„Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r”.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała również, że zmiany
do budżetu po stronie wydatków dotyczą:
-dział 600
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
Zwiększona kwota w paragrafie 4590 zabezpiecza środki na wypłatę odszkodowania
dla osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi.
-dział 630
rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.951,00 zł.
Wprowadzone środki zostaną wykorzystane na utrzymanie kąpieliska w okresie
wakacyjnym.
-dział 750
rozdział 75095 Pozostała działalność
§ 6050 wprowadza się plan wydatków w kwocie 4.474,13 zł.
Otrzymane środki w ramach udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną” zostaną
wykorzystane na zakup masztu i flagi oraz na ich instalację – zgodnie z zawartą umową.
-dział 801
rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.635,15 zł;
§ 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 950,66 zł;
§ 4210 wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.400,00 zł;
§ 4710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 539,11 zł;
§ 4790 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.802,08 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. Zadanie realizowane
na terenie gminy w jednostkach oświatowych i w Urzędzie Gminy.
-dział 851
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł;
§ 4220 wprowadza się plan wydatków na kwotę 2.500,00 zł;
§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
Wprowadzone zmiany związane są z otrzymanymi środkami z tyt. realizacji opłaty
od napojów alkoholowych (tzw. małpek) przekazanej prze z Urząd Skarbowy oraz
z przystosowaniem programu do potrzeb funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych.
-dział 852
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4330
zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł.
Zwiększone środki zostaną wykorzystane na utrzymanie i pobyt kolejnej osoby w Domu
Pomocy Społecznej z naszej gminy.
rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 4210 wprowadza się plan wydatków na kwotę 5.449,45 zł.
Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną wykorzystane
na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 r” w ramach którego zostaną
zakupione opaski bezpieczeństwa dla seniorów czyli osób w wieku 65 lat i więcej.
Warunkiem realizacji Programu było przyjęciu przez Gminę programu osłonowego które
nastąpiło w dniu 2 marca 2022 r.
-dział 854
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.080,00 zł.
Kwota ta zabezpiecza udział środków własnych przy realizacja wypłat stypendiów
i zasiłków szkolnych.
-dział 926
rozdział 92601 Obiekty sportowe
§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł.
Zwiększony plan wprowadza się w celu zakupu nowych bramek na boiska sportowe
na terenie gminy.
Radny Pan Radosław Zamiatała zwrócił się z zapytaniem jakie bramki zostaną zakupione
oraz o ich lokalizacje a także lokalizację masztu.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że klub piłkarski WILGA
cieszy się coraz większym powodzeniem, co wpływa na zwiększenie liczby uczestników
zajęć. W związku z powyższym planuje się zakup mniejszych bramek, które będą służyć
dzieciom i młodzieży na orliku w Wijewie. Odnośnie lokalizacji masztu, Wójt
poinformował, że po konsultacjach z mieszkańcami, maszt zostanie zamontowany
w Brennie ,,Na kisowni’’.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 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 20222042:
Kwota dochodów została zwiększona o 2 116 669,66 zł, z czego dochody bieżące
wzrosły o 1 335 445,53 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 781 224,13 zł, co jest zgodne

ze stanem budżetu Gminy Wijewo na dzień 25.05.2022 r.
Kwota wydatków została zwiększona o 2 116 669,66 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły
o 1 359 945,53 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 756 724,13 zł, co jest zgodne
ze stanem budżetu Gminy Wijewo na dzień 25.05.2022 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień
25.05.2022 r. wynosi -3 599 998,16 zł.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku
Wyszczególnienie
Dochody ogółem:
dochody bieżące, w
tym:
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji
bieżących
pozostałe
dochody majątkowe,
w tym:
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji
i środków
przeznaczonych na
inwestycje
Wydatki ogółem:
wydatki bieżące, w
tym:
wynagrodzenia
z narzutami
wydatki majątkowe
Wynik budżetu

Przed zmianą
22 493 641,58 zł
18 564 946,00 zł

Zmiana
+2 116 669,66 zł
+1 335 445,53 zł

Po zmianie
24 610 311,24 zł
19 900 391,53 zł

6 593 102,00 zł
4 307 955,00 zł

+44 031,00 zł
+1 050 087,79 zł

6 637 133,00 zł
5 358 042,79 zł

4 985 674,00 zł
3 928 695,58 zł

+241 326,74 zł
+781 224,13 zł

5 227 000,74 zł
4 709 919,71 zł

159 000,00 zł
3 769 695,58 zł

+88 300,00 zł
+692 924,13 zł

247 300,00 zł
4 462 619,71 zł

26 093 639,74 zł
19 826 359,74 zł

+2 116 669,66 zł
+1 359 945,53 zł

28 210 309,40 zł
21 186 305,27 zł

8 988 555,50 zł

+124 985,59 zł

9 113 541,09 zł

6 267 280,00 zł
-3 599 998,16 zł

+756 724,13 zł
0,00 zł

7 024 004,13 zł
-3 599 998,16 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo nie dokonano zmian w zakresie
przychodów i rozchodów w roku budżetowym.
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
Taela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp
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
8.1

2022
5,69%
20,34%
22,08%
Tak
2027
7,66%
8,09%
9,77%
Tak
2032
2,58%
14,49%
14,49%
Tak
2037
0,34%

2023
4,96%
14,97%
16,71%
Tak
2028
6,67%
7,82%
9,50%
Tak
2033
2,46%
15,09%
15,09%
Tak
2038
0,32%

2024
7,53%
13,59%
15,33%
Tak
2029
5,66%
8,92%
8,92%
Tak
2034
2,34%
15,29%
15,29%
Tak
2039
0,31%

2025
8,38%
12,09%
13,83%
Tak
2030
5,40%
12,03%
12,03%
Tak
2035
2,14%
15,10%
15,10%
Tak
2040
0,30%

2026
8,12%
7,47%
9,14%
Tak
2031
5,14%
13,48%
13,48%
Tak
2036
0,35%
14,94%
14,94%
Tak
2041
0,29%

8.3
8.3.1
8.4.1
8.1
8.3
8.3.1
8.4.1

14,79%
14,79%
Tak
2042
0,27%
14,31%
14,31%
Tak

14,66%
14,66%
Tak

14,55%
14,55%
Tak

14,45%
14,45%
Tak

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. Odpowiedź na pismo RG.0003.5.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie remontu
drogi na odcinku Wijewo – Potrzebowo.
2. Odpowiedź na pismo RG.0003.4.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie remontu
chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3822P w miejscowości Brenno.
Ad. pkt 9. Zapytania i wolne wnioski
Radny Pan Edward Nyczko zawnioskował o naprawę nawierzchni drogi powiatowej
wjeżdżając od m. Wijewo do m. Potrzebowo. Zwrócił się także z zapytaniem o postęp
realizacji zadania mającego na celu budowę chodnika w Potrzebowie – od wyjazdu
z boiska sportowego do zatoczki autobusowej w kierunku m. Sława oraz do Kaplicy
w kierunku m. Wijewo. Radny Pan Edward Nyczko poinformował, że ustną zgodę
na budowę chodnika udzielił Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie podczas
przeprowadzonej wizji lokalnej w Potrzebowie mającej na celu wskazanie najbardziej
niebezpiecznych miejsc w Potrzebowie. Radny Pan Edward Nyczko zawnioskował
również o przełożenie kostki na chodniku zlokalizowanego przy wjeździe do m.
Potrzebowo od strony Wijewa oraz utwardzenie wjazdu do hydroforni, a także
uporządkowanie terenu i wycięcie krzewów na terenie przepompowni i wjazdu
na przepompownię.
Radna Pani Maria Rąk zawnioskowała o zwiększenie częstotliwości interwencji policji
na terenie Brenno-Ostrów z uwagi na zgłoszenia mieszkańców, którzy zauważyli,
iż turyści parkują samochody w niedozwolonych miejscach oraz organizują i rozpalają
ogniska na plaży.
Radna Pani Irena Talaga poinformowała, że montaż pasów akustyczno-wibracyjnych
przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie negatywnie wpłynął
na codzienne funkcjonowanie mieszkających w pobliżu osób. Pasy wydają donośny hałas
wraz z każdym przejeżdżającym samochodem, a opony uderzające co chwilę o pasy
ostrzegawcze powodują bardzo głośne dudnienie. Mieszkańcy skarżą się na problemy
ze snem oraz brak możliwości skupienia i odpoczynku we własnych domach.
Radna Pani Justyna Nadolna zgłosiła, że za altanką w Zaborówcu, na terenie należącym
do gminy magazynowane są odpady komunalne oraz zaproponowała, aby zakupić
tabliczkę informującą o zakazie wyrzucania śmieci.

Radny Pan Robert Mikołajczuk poinformował, że przy posesji w m. Potrzebowo 44, przy
hydroforze zapada się droga oraz zawnioskował o przestawienie stacji hydrogeologicznej
zlokalizowanej za remizą OSP w Potrzebowie.
Radna Pani Bernadeta Rąglewska zawnioskowała o zmianę godzin zbierania odpadów
komunalnych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Wijewie z uwagi na duże
natężenie ruchu w okolicy Samorządowego Przedszkola w Wijewie oraz Szkoły
Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie. Radna zaproponowała,
aby odpady komunalne zbierane były o godzinie 08:00.
Radna Pani Barbara Górna-Szulc zwróciła się z zapytaniem czy uszkodzone ogrodzenie
na orliku w Wijewie zostało naprawione.
Radna Pani Cecylia Gąda zgłosiła, że przy posesji w m. Radomyśl 2 iskrzy lampa.
Radny Pan Radosław Zamiatała poinformował o dwóch przechylonych znakach/tablicach
na ul. Zachodniej w Wijewie.
Radna Pani Danuta Leśna poinformowała, że po godzinie 21:00 otrzymała telefon
w sprawie montażu tabliczki ,,teren prywatny’’ oraz ,,zakaz parkowania’’ na placu
targowym.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że wszystkie wnioski
zostaną przekazane do realizacji. Wójt dodał również, że nie zna ustaleń dot. budowy
chodnika w miejscowości Potrzebowo, dlatego zostanie wystosowane pismo
do Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych o wyjaśnienia w tej sprawie. Odnośnie pasów
akustyczno-wibracyjnych, Wójt poinformował, że pismo w tej sprawie zostało już wysłane
do Starostwa Powiatowego w Lesznie wskazując, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne
natomiast zastosowanie takich środków jest nieodpowiednie i uciążliwe dla mieszkańców.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował również, że na placu
targowym zostanie przeprowadzona wizja lokalna w sprawie montażu tabliczek.
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

