PROTOKÓŁ Nr 25/ 2021
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 26 kwietnia 2021 r.
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 wykazu kąpielisk organizowanych
na terenie Gminy Wijewo w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
– DRUK 1.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec – DRUK 2.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady
Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021 – DRUK 3.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – DRUK 4.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - DRUK 5.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
– DRUK 6.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym
– DRUK 7.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej
zaciągniętego kredytu na rynku krajowym– DRUK 8.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu – DRUK 9.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wijewo na lata 2021-2042 – DRUK 10.
12. Sprawy bieżące.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. 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 Zamiatała. Przewodniczący 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 wykazu kąpielisk organizowanych
na terenie Gminy Wijewo w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
Pani Joanna Zając – pracownik UG przedstawiła projekt uchwały i poinformowała,
że ustala się na rok 2021 kąpielisko strzeżone w miejscowości Brenno Ostrów nad

Jeziorem Białym - Miałkim w okresie od 26 czerwca 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r.
Kąpielisko zlokalizowane jest na terenie dz. Nr 899/4 w obrębie Brenno, wzdłuż linii
brzegowej jeziora o długości 70 m a jego organizatorem jest Gminny Zakład Komunalny
Wijewo Sp. z o. o.
Radna Pani Danuta Leśna zwróciła się z zapytaniem czy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
złożyło wniosek o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Pani Joanna Zając – pracownik UG poinformowała, że TPD uzyskało informację
o dokumentach, które są niezbędne do wdrożenia procedury utworzenia miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jednakże na dzień dzisiejszy do Urzędu Gminy
wniosek nie wpłynął.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec

planu

Pani Anna Włoczewska-Grys – pracownik UG przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że uchwała została podjęta w grudniu 2020 r. i uchylona przez
Wojewodę Wielkopolskiego. Po zapoznaniu się z uwagami i wytycznymi Wojewody,
wprowadzono zmiany w §7, który dotyczy ustaleń przestrzeni publicznej, wskazano
również zasady podziału i scalania gruntów na terenach turystycznych oraz dodano
w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały plik GML, czyli plik danych przestrzennych.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020
Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021
Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon
przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że w związku z trwającym stanem epidemii i zmianą realizacji zadań
oraz wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się zmian w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021:
1) W celu 1 DĄŻENIE DO OGRANICZENIA NEGATYWNYCH
SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA FUNKCJONOWANIE RODZIN

SKUTKÓW

zadanie 1 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, prowadzenie świetlicy opiekuńczo
wychowawczej dla dzieci, w tym wynagrodzenie opiekunów, organizacja zajęć, środki
czystości, wyżywienie, działania profilaktyczne, programy - zmniejsza się
środki o kwotę 5.000,00 zł.
2) W celu 2 PRZECIWDZIAŁANIE POJAWIANIU SIĘ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
NARKOTYKOWYCH ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE NA POZIOMIE LOKALNYM
dodaje się

zadanie 4 Zwalczanie narkomanii, gdzie przeznacza się kwotę 5.000,00 zł (2.000,00 zł
na zakup wyposażenia, materiałów informacyjno-edukacyjnych np. foldery, ulotki,
broszury oraz kwotę 3.000,00 zł na działania profilaktyczne: warsztaty, programy);
3) W celu 3 WZAMCNIANIE ZASOBÓW W ŚRODOWISKU LOKALNYM NA RZECZ
ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
zadanie 2 Wspieranie realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, gdzie zwiększa się środki o kwotę 5.000,00 zł z podziałem
na wynagrodzenia biegłych sądowych oraz koszty postepowania sądowego
– zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na zakup towarów, materiałów
i wyposażenia na działanie GKRPA.
Sekretarz Gminy Pani Aneta Bajon poinformowała, że w związku z trwającą pandemią
na terenie naszego kraju i panującymi ograniczeniami nie została uruchomiona świetlica
opiekuńczo-wychowawcza.
W programie dodano
odrębne zadanie w zakresie
zwalczania narkomanii, oraz wzrosły wydatki na wynagrodzenia biegłych sądowych
i koszty postępowania sądowego. W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota
przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wzrosła o 5.000,000 zł
i wyniesie po zmianach 80.000,00 zł.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
Pani Bernadeta Rąglewska – członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała treść
petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia „Bezpośredniego
Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji, jako Aktów
Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju PrezydenckoLudowego dla Polski”.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że Powyższa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. stwierdziła, iż zgodnie z art. 2 ust.
3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany
przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji adresata petycji. Z inicjatywy rady gminy może być przeprowadzone
referendum lokalne. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,
przedmiotem referendum lokalnego, może być kwestia odwołania organu stanowiącego
danej jednostki samorządu terytorialnego, sposób rozstrzygania spraw dotyczących danej
wspólnoty lokalnej, które mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji organów danej
jednostki, jak również inne istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub
kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Ponadto, na poziomie gminy przedmiotem
referendum może być również odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz
samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie
zadań i kompetencji organów gminy. Zaproponowanie przez wnoszącego petycję pytania
referendalne dotyczą zaś spraw ogólnokrajowych pozostających poza zakresem
właściwości i kompetencji rady gminy. Przedmiot petycji nie mieści się w kompetencjach

Rady Gminy Wijewo, z tego względu, należy uznać, iż brak jest podstaw do jej
uwzględnienia i wydania opinii we wnioskowanym zakresie.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
Pani Bernadeta Rąglewska – członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała treść
petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały
i poinformował, że petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która
na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. jednogłośnie uznała petycję
za bezzasadną. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być
żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego
lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących
się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Jednocześnie należy wskazać
na art. 131 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., który stanowi, że: ,,Jeżeli Prezydent
Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka
Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej.
Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu
o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu
urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek
Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu
tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej’’, oraz rozdział
XI Konstytucji RP opisujący możliwość wystąpienia stanów nadzwyczajnych
występujących w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Przedmiot petycji nie mieści się
w kompetencjach Rady Gminy Wijewo, z tego względu, należy uznać, iż brak jest
podstaw do jej uwzględnienia. Rada Gminy nie jest organem władnym
do podejmowania działań wskazanych w przedmiotowej petycji.
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 w budżecie gminy na 2021
rok
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:
dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, gdzie w § 6300 wprowadza się plan
dochodów w kwocie 132.750,00 zł.
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/509/21 (zał nr 1)
z dnia 29 marca 2021 r, wprowadza się do budżetu dotację celową z tyt. otrzymania
pomocy finansowej dla jst w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych - na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości

gruntów rolnych. W § 6350 usunięto plan dochodów w kwocie 148.377,70 zł. W 2020
roku Gmina Wijewo została zakwalifikowana do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa
drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno” z udziałem środków z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w udziale 50/50 %. Planowany termin zadania: listopad 2020
– maj 2021 r. Całkowite dofinansowanie to kwota 156.401,20 zł, które wpłynęło w roku
poprzednim. Wydatki z dotacji w 2020 roku wyniosły 1.045,50 zł. Wycofuje się
wprowadzony do budżetu plan dochodów przez co zostanie zwiększony deficyt budżetu.
Środki
pozostałe
na
rachunku
w
kwocie
155.355,70
wprowadza
się w niniejszej uchwale do budżetu w PRZYCHODACH w formie wolnych środków.
dział 801 rozdział 80104 Przedszkola, gdzie w § 0940 wprowadza się plan dochodów
na kwotę 2.473,00 zł. Wprowadzony plan urealnia wpływy na tym paragrafie należne
za rok ubiegły.
dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność, gdzie w § 0970 wprowadza się plan
dochodów na kwotę 4.604,00 zł. Powyższe środki wpłynęły od Wojewody
Wielkopolskiego na specjalnie utworzony rachunek w celu gromadzenia środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane
z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in. związane z transportem osób do punktów szczepień
oraz na comiesięczne utrzymanie punktu zgłoszeń i utrzymanie stanowiska gminnego
koordynatora.
dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność, gdzie w § 2007 zwiększa się plan
dochodów o kwotę 30.764,41 zł i w § 2009 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.619,34
zł. Środki wprowadzone w kwocie niezrealizowanego planu w dochodach z roku
ubiegłego pochodzą z budżetu Wojewody na realizację projektu pn. „Klub Seniora
w Gminie Wijewo!” W okresie pandemii wstrzymano się od otwarcia klubu dla seniorów
i dlatego wpływy nie zostały wykonane. Realizacja projektu będzie kontynuowana
do końca 2022 roku.
dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, gdzie
w § 2030 wprowadza się plan dotacji na kwotę 12.481,00 zł Powyższe środki pochodzą
z rezerwy celowej i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki przyznane decyzją Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 marca 2021 roku nr MF/FS5.4143.3.8.2021.
MF.647. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2. z dnia 31 marca
2021 r.
dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie w § 2710
wprowadza się plan dotacji celowej na kwotę 11.470,00 zł. Na podstawie uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/509/21 (zał nr 2) z dnia 29 marca 2021
r, wprowadza się do budżetu przyznaną dotację celową z tyt. otrzymania pomocy
finansowej dla jst w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych.
dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe, gdzie w § 6300 przyjmuje się plan dotacji
celowej w kwocie 70.000,00 zł. Pomoc udzielona Uchwałą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla
naszej gminy na prowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap II”.
Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:
dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, gdzie w § 6050 zwiększa się plan
wydatków inwestycyjnych o kwotę 161.456,00 zł. Z tytułu otrzymanej pomocy finansowej
w kwocie 132.750,00 zł, zostaną zwiększone do kwoty 147.500,00 zł. wydatki

na przebudowę dróg gminnych , natomiast przebudowa drogi na ul. Okrężnej zwiększy
się o kwotę 13.956,00 zł tj o kwotę niewykonanego planu wydatków za rok ubiegły.
dział 801 rozdział 80104 Przedszkola, gdzie w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę
2.473,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w Przedszkolu na niezbędne zakupy
materiałów i wyposażenia.
dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie w § 4210 zmniejsza się
plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł i w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę
1.800,00 zł. Zmiana w planie wydatków następuje w związku z naniesioną zmianą
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu
urealnienia istniejących potrzeb.
rozdział 85195 Pozostała działalność, gdzie w § 4210 wprowadza się plan wydatków na
kwotę 3.000,00 zł, § 4300 wprowadza się plan wydatków na kwotę 1.404,00 zł i w § 4360
wprowadza się plan wydatków na kwotę 200,00 zł. Powyższe środki zostały
wprowadzone w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Wielkopolskiego
na zorganizowanie transportu -dowozu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 oraz z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń (infolinia)
oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.
dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, gdzie w § 3110 zmniejsza się
plan wydatków o kwotę 16.677,60 zł. Plan wydatków został umniejszony do kwoty, która
obejmuje umowę na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”. Ogółem zadanie
w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin wyniesie 23.000,00 zł.
rozdział 85295 Pozostała działalność, gdzie w § 4017 zwiększa się plan o kwotę
12.803,62 zł, w § 4019 zwiększa się plan o kwotę 1.506,30 zł, w § 4117 zwiększono plan
wydatków o kwotę 4.143,56 zł, w § 4119 zwiększono plan wydatków o kwotę 487,47 zł,
w § 4127 zwiększono plan wydatków o kwotę 372,53 zł, w § 4129 zwiększono plan
wydatków o kwotę 43,83 zł, w § 4177 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.037,50 zł,
w § 4179 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.298,53 zł, w § 4217 zwiększono plan
wydatków o kwotę 29.611,75 zł, w § 4219 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.483,74
zł, w § 4307 zwiększono plan wydatków o kwotę 13.593,56 zł oraz w § 4309 zwiększono
plan wydatków o kwotę 1.599,24 zł. Zmiany wprowadzono w związku z wprowadzeniem
do budżetu PRZYCHODÓW z niewykorzystanych środków za rok poprzedni wynikających
z realizacji projektu pn. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie
Wijewo!” oraz z tytułu zwiększonego planu po stronie dochodów w niniejszej uchwale.
dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, gdzie
w § 3240 wprowadza się plan wydatków na kwotę 13.868,00 zł. Powyższe środki
pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń w formie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uzupełnione o 10% udział
środków własnych. Kwota w wysokości 12.481,00 zł przyznana decyzją Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 marca 2021 roku
nr
MF/FS5.4143.3.8.2021.
MF.647.
Pismo
Wojewody
Wielkopolskiego
Nr FB I.3111.88.2021.2. z dnia 31 marca 2021 r.
dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdzie w § 4210
zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.197,47 zł. Zwiększone wydatki pochodzą
z PRZYCHODÓW z niewykorzystanych środków za rok ubiegły związanych z realizacją
ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” w kwocie 5.727,47 zł. Kolejna kwota pochodzi
z otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 11.470,00 zł na zakup sadzonek drzew
miododajnych uzupełnione o 10% udział środków własnych.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie w § 4260 zwiększa się plan
wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w tym paragrafia z związku
z istniejącymi potrzebami Urzędu Gminy.
dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie w § 4270
zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł oraz w § 4300 zwiększa się plan
wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Wydatki remontowe zwiększono na potrzeby
przewidywanego remontu sali w Wiejskim Domu Kultury w Brennie. Pozostałe usługi
uzupełniono o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zaistniałych potrzeb.
dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe, gdzie w § 6050 zwiększa się plan wydatków
o kwotę 70.000,00 zł. Wprowadza się środki w ramach pomocy udzielonej Uchwałą
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla naszej gminy na prowadzone zadanie
inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum
sportowo-rekreacyjne – etap II”.
PRZYCHODY I ROZCHODY
Przychody na początku roku zostały zaplanowane w kwocie 3.842.891,00 zł. i ujęcie ich
w budżecie gminy zaplanowano: z pożyczek i kredytów w wysokości 3.700.391,00 zł
oraz z wykorzystania środków z RFIL w kwocie 142.500,00 zł których nie przyjęto
do budżetu w roku 2020. W trakcie procedowania był złożony wniosek o dofinansowanie
w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety
rozpatrzenie wniosku ponownie było negatywne i dlatego projekt zaciągniętych kredytów
i pożyczek pozostaje na uchwalonym poziomie.
Przychody uzupełniono i skorygowano o przyjęte do budżetu środki wymienione
w niniejszej uchwale:
1. Paragraf przychodów „905” zwiększono o kwotę 5.727,47 zł. tj. kwota która wynika
z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca
z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
przeznaczonych na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska,
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy,
a wynikającymi z ustawy „Prawo o ochronie środowiska” Sprawozdanie
z wykonania tych środków zawiera załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2020.
2. Paragraf „952” umniejszono o kwotę 559.000,00 zł, którą przeniesiono
do paragrafu „907” w celu restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu
zaciągniętego w roku 2017 a którego spłata miała nastąpić w latach 2026-2028.
3. Wprowadzono przychody z tytułu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym
na wydatki realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 45.597,87zł. Środki
pozostały na rachunku z realizacji programu „Klub Seniora w Gminie Wijewo!
w rozdziale 85295.
4. Z tyt. umniejszenia paragrafu „952” wprowadzono do przychodów paragraf „907”
w tej samej kwocie, czyli 559.000,00 zł na restrukturyzację wcześniej
zaciągniętego kredytu.
5. Wprowadzono paragraf „950” z tyt. przyjęcia wolnych środków do budżetu
w kwocie 192.793,10 zł – są to środki z tyt. wpływu środków na prowadzoną
inwestycję ujętą w WFP pn.” Przebudowa drogi gminnej na ulicy Okrężnej w
miejscowości Brenno”, a niewykorzystaną w roku poprzednim w kwocie
155.355,70 zł, pozostałą część w kwocie 37.437,40 zł stanowią pozostałe środki
przyjęte do budżetu jako pozostała nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu.

Planowane rozchody w wysokości 1.609,000,00 zł stanowią:
1. Spłatę rat pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie w zakresie budowy oczyszczalni
i wykonania I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo
oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - 750.000,00 zł.
2. Kwota w wysokości 300.000,00zł stanowi spłata rat kredytów zaciągniętych
w bankach komercyjnych.
3. Kwota w wysokości 559.000,00zł zostanie wykorzystana na wcześniejszą spłatę
zobowiązań z tyt. kredytu którego spłata zaplanowana była wcześniej w latach
2026-2028.
Dokonany zapis został wprowadzony zgodnie z prawidłowym brzmieniem klasyfikacji
paragrafu klasyfikacji budżetowej „Rozchody”.
Radny Pan Radosław Zamiatała zwrócił się z zapytaniem jaką łącznie kwotę pożyczek
gmina planuje zaciągnąć?
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała, że planowane jest
zaciągnięcie kredytu w wysokości 559.000,00, który zostanie przeznaczony
na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która zgodnie z poprzednimi harmonogramami
przypadałaby w latach 2026-2028 oraz kredyt w wysokości łącznej – 3.141.391,00 zł.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński dodał, że wszystkie kredyty zostały
zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2021. Pożyczka w kwocie 2.091.391,00 zł
jest pożyczką zaciąganą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo. Gmina trzykrotnie
składała wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednakże
nie otrzymała dofinansowania na ten cel. Kredyt w kwocie 1.050.000,00 zł zaciągany jest
w celu zrównoważenia budżetu. W przypadku podjęcia przez Radnych uchwały, kredyt
nie zostanie uruchomiony. Wójt wspomniał również, że podjęta uchwała umożliwi komfort
pracy, a kredyt zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie taka potrzeba.
Kredyt w wysokości 559.000,00 zł dotyczy podjętej uchwały sprzed kilku lub kilkunastu
lat., która miała na celu zaciągnięcie kredytu na zrównoważenie budżetu spowodowanego
realizacją inwestycji związaną z budową drogi na ulicy Źródlanej w Brennie. Warunki
spłaty kredytu przewidywały jego uregulowanie w latach 2026-2028. Wójt poinformował,
że planowane jest dokonanie restrukturyzacji zadłużenia, spłacenie wcześniejszego
zobowiązania ze względu na jego wysokie koszty obsługi i zaciągnięcie nowego kredytu
na korzystniejszych warunkach.
Radna Pani Barbara Górna-Szulc zwróciła się z zapytaniem jaka będzie kwota zadłużenia
gminy po zaciągnięciu kredytów?
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała, że kwota zadłużenia
na koniec roku wyniesie 10.769.391,00 zł.
Radna Pani Danuta Leśna zwróciła się z zapytaniem, które drogi gminne zostaną
wyremontowane w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego?
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że na etapie złożenia
wniosku należało określić, które z dróg zostaną wyremontowane. We wniosku
uwzględniono drogę na ul. Chłapowskiego w Wijewie, drogę w Radomyślu i Potrzebowie

oraz wstępnie drogę na ul. Łąkowej w Brennie, co oznacza, że nie jest pewne jej
wyremontowanie w ramach przyznanej dotacji.
Do projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący obrad zarządził 10-minutową przerwę.
Ad. pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że kredyt w wysokości 1.050.000,00 zł. zostanie przeznaczony na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań związanych z gminnymi zadaniami inwestycyjnymi.
Spłatę kredytu wraz z należnymi odsetkami zaplanowano w latach 2028 - 2042
przy uwzględnieniu okresu karencji w spłacie kapitału do 2027 roku, co ma
odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo. Zabezpieczeniem
kredytu będzie weksel własny In blanco.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę
wcześniej zaciągniętego kredytu na rynku krajowym
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że kredyt w wysokości 559.000,00 zł. zostanie przeznaczony
na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która zgodnie z poprzednimi harmonogramami
przypadałaby w latach 2026-2028. Poprzez zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego
umniejszą się jedynie koszty obsługi zadłużenia w całym okresie spłaty Jednostki,
podczas gdy sama wartość nominalna istniejącego już długu JST nie zwiększy się ani nie
zmniejszy. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2028-2042 przy
uwzględnieniu okresu karencji w spłacie kapitału do 2027 roku, co ma odzwierciedlenie
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo. Zabezpieczeniem kredytu będzie
weksel własny In blanco.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. pkt. 10.
Zaopiniowanie
projektu
uchwały
w
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

sprawie

zaciągnięcia

pożyczki

Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostanie przeznaczona na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”
- zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2017-2021. Niniejsza uchwała jest
jednym z dokumentów stanowiącym podstawę do przyznania środków i zawarcia umowy
udzielenia pożyczki.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. pkt. 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano
następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021
-2042:
Zwiększenie dochodów w 2021 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zwiększenie dochodów majątkowych
Zwiększenie wydatków w 2021 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zwiększenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach
Zwiększenie przychodów

146 176,01 zł
91 803,71 zł
54 372,30 zł
390 294,45 zł
143 838,45 zł
246 456,00 zł
2 478 009,44 zł
244 118,44 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1. Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno
- zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku, stosownie
zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
2. Wspieramy lokalną społeczność - Klub Seniora w Gminie Wijewo!
- zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku, stosownie
zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.
Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2020 przewidywane wykonanie"
w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS oraz Rb-Z po IV
kwartale 2020 r.
W pozycji [9.4] w WPF w kolumnie roku 2021 wykazano wydatki majątkowe
na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wraz z czwartą cyfrą paragrafu równą „0”, zgodnie
z wartościami wykazanymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy WIJEWO na lata
2021-2042.
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 11 do protokołu.
Ad. pkt. 12. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk poinformowała Radnych o treści
pism, które wpłynęły do biura rady:
1. Pismo w sprawie wsparcia finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie w zakresie zakupu karetki na potrzeby systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego – ambulansu typu C z wyposażeniem (m.in. noszami
kartkowymi, krzesełkiem kardiologicznym, ssakiem elektrycznym, respiratorem,
defibrylatorem lifepak).

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że Zarząd
Powiatu zadecydował o zakupie karetki natomiast pozostałe gminy postanowiły
o jej wyposażeniu. Wójt poinformował, że na ten cel zostanie przekazane
15.000,00 zł oraz, że środki pochodzą z zarządzania kryzysowego.
2. Pismo w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wijewo. Zarząd
Dróg Powiatowych w piśmie poinformował o:
a) zlikwidowaniu w najbliższym czasie nierówności w chodniku – ul. Handlowa
w Wijewie przez firmę COLAS Polska,
b) zlikwidowaniu ubytków w nawierzchni jezdni – ul. Zachodnia w Wijewie
w terminie do końca II kwartału 2021 r.,
c) zlikwidowaniu ubytków w nawierzchni jezdni na ul. Powstańców Wielkopolskich
przy skrzyżowaniu z ul. Boczną w Wijewie.
Ponadto w piśmie wskazano, iż wykonanie oznakowania poziomego na ul.
Zachodniej w Wijewie, winno zostać zrealizowane przez wykonawcę przebudowy
drogi wojewódzkiej oraz poinformowano, że w roku bieżącym planowany jest
zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
3. Pismo Przychodni Lekarskiej ,,SANATIO’’ w sprawie remontu elewacji budynku
Ośrodka Zdrowia w Wijewie.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że remont
budynku jest sprawą priorytetową. Na rok 2021 w budżecie gminy nie zaplanowano
środków na ten cel, jednakże w przypadku posiadania wolnych środków, budynek
zostanie wyremontowany.
4. Interpelacja Radnej Pani Ireny Talaga w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na terenie wsi Brenno poprzez zamontowanie oraz wymianę luster
drogowych oraz zmianę oznakowania dot. ograniczenia prędkości.
Wójt
Gminy
Wijewo
Pan
Mieczysław
Drożdżyński
poinformował,
że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jedną z ważniejszych zadań gminy,
a także konieczności jego poprawy w przypadku zasugerowanych zmian. Wójt
poinformował również, że interpelacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg
Powiatowych w Lesznie.
Ad. pkt. 13. Zapytania i wolne wnioski.
Radna Pani Irena Talaga zwróciła uwagę na problem związany z nieprawidłowym
funkcjonowaniem aktywnego przejścia przy Zespole Szkół im. Powstańców
Wielkopolskich w Brennie.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że problem zostanie
zgłoszony do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.
Radny Pan Edward Nyczko zawnioskował o wyrównanie dróg w Potrzebowie,
wytypowanie firmy, która zajmie się ułożeniem kostki na boisku w Potrzebowie, która
zdemontowana została na potrzeby budowy przepompowni, zamontowanie lustra
drogowego przy wyjeździe z drogi gminnej prowadzącej do młyna na drogę powiatową,
przedstawienie projektu remontu Wiejskiego Domu Kultury w Potrzebowie w ramach
zabezpieczonych środków z Funduszu Sołeckiego, remont drogi powiatowej na odcinku
od zjazdu na ul. Siedmiórki do granicy terenu zabudowy wsi Potrzebowo oraz zwrócił się

z zapytaniem na jakim etapie jest budowa drogi nr 305 oraz czy gmina otrzymała
informacje o znajdujących na terenie gminy lub w jej okolicy wilkach.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński odniósł się do zapytań i wniosków
Radego Pana Edwarda Nyczko i poinformował, że równanie dróg w najbliższym czasie
będzie kontynuowane, położeniem kostki zajmie się firma, która zostanie wytypowana
po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie, zamontowanie lustra
drogowego oraz remont drogi powiatowej na odcinku od zjazdu na ul. Siedmiórki
do granicy terenu zabudowy wsi Potrzebowo zostanie zgłoszone do Zarządu Dróg
Powiatowych w Lesznie. Odnośnie wilków znajdujących się na terenie gminy, Wójt
poinformował, że oficjalnie gmina nie otrzymała żadnej informacji, jednakże jest pewien,
iż wilki znajdują się na trenie gminy i w jej okolicy.
Na pytania w sprawie zakończenia budowy drogi nr 305 oraz realizacji projektu remontu
WDK w Potrzebowie, Wójt poinformował, że po rozmowie z Kierownikiem budowy
oraz zapoznaniu się z dokumentacją projektową udzieli odpowiedzi w najbliższym czasie.
Radna Pani Gąda Cecylia zwróciła się z prośbą o ustalenie, kto zajmie się budową płotu
w miejscowości Radomyśl, po wyburzeniu przystanku autobusowego.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński
poinformował, że Kierownik
Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Anna Włoczewska-Grys spotkała się
z właścicielami posesji. Na spotkaniu ustalono, że właściciele zajmą się budową płotu,
ponieważ nie jest to teren gminy i zadanie nie należy do obowiązków gminy. Jednakże,
w przypadku gdy właściciele posesji nie zdecydują się na jego budowę, gmina zakupi
panele i zamontuje je do końca tygodnia.
Radna Pani Barbara Górna-Szulc zwróciła się z zapytaniem jak długi odcinek drogi
na ul. Chłapowskiego w Wijewie zostanie wyremontowany oraz zawnioskowała
o wyrównanie drogi na ul. Chłapowskiego od strony wjazdu z ul. Kargowskiej w Brennie.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że wyremontowany
zostanie odcinek drogi o długości 200 lub 300 m. Pozostała część drogi zostanie
utwardzona.
Radny Pan Radosław Zamiatała zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie znaku
informującego ,,Sława 9’’ przy ul. Zachodniej w Wijewie oraz zwrócił się z zapytaniem
o termin uruchomienia oświetlenia na ul. Siedmiórki w Wijewie.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że w dniu dzisiejszym
został podpisany aneks do umowy. Ze strony gminy wszystkie formalności zostały
dokonane wiec w przeciągu dwóch tygodni oświetlenie powinno zostać uruchomione.
Ponadto, Wójt poinformował, że jednocześnie przekazując interpelację do Zarządu Dróg
Powiatowych w Lesznie, gmina zawnioskuje o rozwiązanie problemu związanego
z niebezpiecznym i uciążliwym parkowaniem pojazdów wzdłuż drogi powiatowej w pobliżu
nieruchomości znajdującej się na ul. Niwka w Brennie oraz wystosuje pismo do Komendy
Miejskiej Policji w Lesznie o interwencję w sprawie parkowania pojazdów na chodniku
przy ul. Lipowej w Wijewie.

Ad. pkt. 14. 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

