PROTOKÓŁ Nr 26/ 2021
z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 24 maja 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
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wijewie – Pani Regina Kostkiewicz
Przemysław Wojciech
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej
w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 658/19, 658/40,
658/44 i 658/52, obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo na rzecz
każdoczesnego właściciela działki nr 658/51, obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna
Wijewo – DRUK 1.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
przez Gminę Wijewo nieruchomości od osoby fizycznej – DRUK 2.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
obszaru
„Brenno-Ostrów” – DRUK 3
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej na rok 2020 dla Gminy Wijewo – DRUK 4.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Wijewie – DRUK 5.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
o nazwie ,,Klub Seniora w Gminie Wijewo’’ – DRUK 6.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
– DRUK 7.
9. Sprawy bieżące.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. 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 ustanowienia nieodpłatnej,
nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach
nr 658/19, 658/40, 658/44 i 658/52,obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo na rzecz
każdoczesnego właściciela działki nr 658/51, obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna
Wijewo.
Pani Anna Włoczewska-Grys – pracownik UG przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że dnia 23 marca 2021 r. została podjęta Uchwała Rady Gminy Wijewo

Nr XXV/189/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wijewo, na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych.
Zamiana dotyczyła nieruchomości oznaczonych nr ew. 34/24 i 34/22, obręb Zaborówiec,
jednostka ew. Wijewo,(własność osób fizycznych) oraz nieruchomości o nr ew. 658/51,
obręb Wijewo, jednostka ew. Wijewo, (własność Gminy Wijewo). Uchwałę tą podjęto
w celu uregulowania stanu prawnego drogi gminnej – publicznej położnej w miejscowości
Zaborówiec. Dla nieruchomości oznaczonej nr ew. 658/51, obręb Wijewo, jednostka
ewidencyjna Wijewo, w chwili jej wydzielenia, należało określić i zapewnić dostęp do drogi
publicznej – powiatowej (ul. Handlowa), który jest możliwy wyłącznie poprzez działki
nr 658/19, nr 658/44, nr 658/52 oraz część działki 658/40 (ul. Parkowa) stanowiących
własność Gminy Wijewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących między innymi zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości; do czasu określenia zasad wójt może
dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Z uwagi na fakt, iż Rada
Gminy Wijewo nie określiła tych zasad, Wójt może dokonywać czynności związanych
z obciążaniem nieruchomości wyłącznie za zgodą Rady Gminy.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński dodał, że sprawa dotyczy działki
w Zaborówcu na ul. Tartacznej, którą zamieniono na działkę, gdzie mieści się parking
przy cukierni w Wijewie.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osoby fizycznej.
Pani Anna Włoczewska-Grys – pracownik UG przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że przedmiotem nieodpłatnego nabycia jest nieruchomość należąca
do osoby fizycznej, stanowiąca fragment drogi wewnętrznej ul. Wiosennej w Brennie.
Nabycie nieruchomości umożliwi w przyszłości prowadzenie przez Gminę inwestycji
w obrębie ul. Wiosennej dla polepszenia jakości życia i zapewni bezpieczeństwo
mieszkańcom. Działka o nr ewid 461/14 obręb Brenno znajduje na terenie ciągów
pieszo-jezdnych tj. w ciągu ul. Wiosennej. Na działki o nr ewid. 461/12, 462/29, 462/22
i 462/30 obręb Brenno wchodzące w skład ul. Wiosennej i Wichrowej Rada Gminy
Wijewo wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie uchwałą nr XIV/94/2020 z dnia 24 stycznia
2020 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 przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno-Ostrów”.
Pani Anna Włoczewska-Grys – pracownik UG przedstawiła projekt uchwały
i poinformowała, że teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje tereny obecnie użytkowane
jako tereny rekreacyjno – letniskowe. Plan ma na celu wprowadzić ład przestrzenny
na przedmiotowym terenie, określić jasne i spójne z przepisami warunki
zagospodarowania terenu oraz określić warunki jakie spełnić powinna powstająca nowa
zabudowa letniskowa. Wprowadzenie nowego planu ułatwi proces budowlany
na przedmiotowym obszarze. Plan ma również na celu uporządkować kwestię związane
z ciągami komunikacyjnymi oraz terenami rekreacyjnymi.

Radny Pan Edward Nyczko na wniosek letników zwrócił się z zapytaniem czy droga
na Brenno-Ostrów zostanie wyremontowana.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że w najbliższych 2-3
tygodniach zostanie wyremontowany tylko i wyłącznie odcinek drogi, który jest
dzierżawiony przez gminę. Pozostała część drogi należy do osoby prywatnej.
Radna Pani Danuta Leśna zwróciła się z zapytaniem czy właściciel drogi będzie miał swój
wkład finansowy w remont.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że właściciel w żaden
sposób nie wykazuje zainteresowania współpracą z gminą ani też sprzedażą czy zamianą
tych dróg.
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk zgłosiła problem z podrzucaniem
przez mieszkańców sąsiednich gmin odpadów komunalnych do kontenerów znajdujących
się w Brennie-Ostrów a także podrzucaniem odpadów komunalnych przez letników
do kubłów znajdujących się przy prywatnych posesjach w miejscowości Brenno.
Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński poinformował, że rozmawiał
z Przewodniczącym Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
i postanowiono o zamontowaniu monitoringu w tym miejscu. Ponadto poinformował,
że problem z podrzucaniem odpadów do kubłów znajdujących się przy prywatnych
posesjach w Brenie zostanie zgłoszony do Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego.
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 przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej na rok 2020 dla Gminy Wijewo.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie Pani Ewa Miś przedstawiła
projekt uchwały i poinformowała, że opracowanie oceny zasobów pomocy społecznej
wynika z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym gmina a także powiat
i samorząd województwa zobowiązane są do sporządzania corocznie oceny zasobów
pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej została przygotowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie na podstawie danych tegoż ośrodka,
a także danych pozyskanych z Urzędu Gminy, jednostek oraz danych GUS. Dokument
stanowi analizę sytuacji społeczno-demograficznej mieszkańców gminy, która obejmuje
w szczególności infrastrukturę i kadrę pomocy społecznej, poniesione nakłady na pomoc
społeczną a także informacje o beneficjentach pomocy społecznej i kształtujących się
w tym zakresie trendach. Zgodnie z ustawą celem oceny zasobów pomocy społecznej
jest materiał poglądowy mający na celu ułatwienie władzom gminy podejmowanie decyzji
związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej. Dane wynikające
z oceny zasobów pomocy społecznej umożliwiają także monitorowanie występujących
problemów społecznych. Ocena zasobów pomocy społecznej stała się podstawą
do sformułowania następujących wniosków:
a) w 2020 r. liczna ludności Gminy Wijewo wynosiła 3814 osób, z czego osoby
w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 23%, osoby w wieku produkcyjnym
stanowiły 63%, a osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 14%;

b) stopa bezrobocia w Powicie Leszczyńskim wzrosła z 2,9% do 3,2%. Wśród
beneficjentów pomocy społecznej zwiększyła się także liczba rodzin korzystających
z pomocy z powodu bezrobocia (z 13% na 17%);
c) w 2020 r. pomoc i wsparcie z pomocy społecznej otrzymało 178 osób w rodzinach
- stanowiło to 4,67% wszystkich mieszkańców gminy. W 2020 r. nadal utrzymał się
trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę osób korzystających z pomocy społecznej.
Zmniejszyła się także liczba udzielnych świadczeń niepieniężnych. (głownie pomoc
w formie posiłku), co spowodowane było pandemią i okresami kiedy dzieci nie
chodziły do szkoły i nie były dożywiane w placówkach oświatowych;
d) w dalszym ciągu wzrosły wydatki na pobyt mieszkańców w domach pomocy
społecznej i pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
e) w 2021 nie prognozujemy wzrostu osób korzystających z pomocy społecznej.
Przewidywany jest wzrost świadczeń w postaci posiłku w szkole. Z pewnością
nastąpi również wzrost wydatków na Domy Pomocy Społecznej i odpłatność
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
f) w 2020 r. nastąpił wzrost wydatków na świadczenia wychowawcze (500+),
co wynika, ze zniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia.
Kwota poniesiona na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosła 5.099.676 zł
i zwiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego o 710.000 zł;
g) osoby pobierające zasiłek rodzinny i jednorazową zapomogę - liczba pobierających
rodzin zmalała w porównaniu z rokiem 2019 o 11%. (co wynika z kolei
z niezmienionych kryteriów dochodowych). Zmniejszyła się także liczba
wypłaconych świadczeń opiekuńczych i liczba świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie Pani Ewa Miś
poinformowała również, że w 2020 r. na terenie Gminy Wijewo działała 1 instytucja
pomocy społecznej – GOPS w Wijewie, w którym zatrudniano 1 kierownika,
2 pracowników socjalnych, 1 asystenta rodziny, a w komórce świadczeń rodzinnych
i wychowawczych 1 referenta i 1 pomoc administracyjną. Łącznie 5,5 etatu. W dalszym
ciągu gmina nie spełnia warunku ustawowego, jakim jest zatrudnianie 3 pracowników
socjalnych.
W 2020 r. Gmina Wijewo pozyskała środki na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora
i podjęto uchwałę o utworzeniu ośrodka wsparcia. Ze względu na pandemie Covid -19
uruchomienie Klubu nie było możliwe. W 2021 r. przewiduje się uruchomienie Klubu
z 50 miejscami dla osób wymagających wsparcia. W 2020 r. środki finansowe
wydatkowane na politykę społeczną w Gminie Wijewo wynosiły 8.274.353 zł i w stosunku
do roku poprzedniego poziom wydatków zwiększył się o 16,07% w stosunku do roku
poprzedniego. Wzrost związany jest głownie ze wzrostem wydatków na świadczenia
wychowawcze oraz w związku z utworzeniem Klubu seniora. 90,02% tej kwoty to wydatki
w dziale Rodzina (świadczenia wychowawcze, rodzinne, wspieranie pieczy zastępczej,
fundusz alimentacyjny). Pozostałe wydatki to pomoc społeczna, przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii, edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna
dla uczniów o charakterze socjalnym). Podsumowując zebrane dane stwierdzić należy,
że pandemia Covid -19 nie wpłynęła znacząco na utrzymujące się trendy w pomocy
społecznej. Dane statystyczne wskazują, że sytuacja ekonomiczna i socjalno-bytowa
mieszkańców poprawia się, spada zagrożenie wykluczeniem społecznym i ubóstwem.
Pozytywną zmianą jest wzrost zasobów instytucjonalnych pomocy społecznej Gminy
Wijewo w postaci klubu seniora. Jednakże należy rozważyć uruchomienie stołówek
szkolnych i żłobka.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad zarządził 15 minutową przerwę.
W trakcie przerwy, salę posiedzeń opuściła Radna Pani Marta Pietrzykowska.
Ad. pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Wijewie.
Wójt Gminy Wijewo przedstawił projekt uchwały i poinformował, że zgodnie z § 2 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, szkole nadaje imię
organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły
- na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
W Szkole Podstawowej w Wijewie brak jest rady szkoły, dlatego do Wójta Gminy Wijewo
wpłynął wspólny wniosek trzech organów statutowych szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o nadanie szkole imienia Króla Stanisława
Leszczyńskiego. Wybór patrona szkoły jest sprawą znaczącą. Poprzez nadania imienia
szkoła uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół.
Promuje osobę patrona, jego postawę życiową oraz dokonania. W naturalny sposób
pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem. Szkoła może oprzeć
swoje
działania
wychowawcze
na
wartościach
potwierdzonych
życiem
i działalnością patrona. Wzbogaca swoją obrzędowość. Patronem szkoły powinien być
człowiek o jak najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służą
pokoleniom jak Król Stanisław Leszczyński. Wniosek o nadanie Szkole Podstawowej w
Wijewie imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego został skierowany do organu
prowadzącego w dniu w dniu 21.04.2021 r. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, wniosek zawiera uzasadnienie
wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły oraz określa plan działań szkoły
związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości. Od stycznia
2021 r. w Szkole Podstawowej w Wijewie podjęte zostały działania, mające na celu
wyłonienie
postaci,
której
imię
miałaby
nosić
szkoła.
Zgodnie
z w/w rozporządzeniem, wyboru dokonywali: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
i Samorząd Uczniowski w drodze demokratycznych wyborów, które odbyły
się 25 marca 2021 r. z udziałem przedstawicieli w/w organów. Imię patrona Szkoły
wybrano większością głosów. Nadanie szkole imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego
pozwoli
ukierunkować
dalsze
działania
dydaktyczno-wychowawcze
służące
wszechstronnemu rozwojowi, nadającemu jej charakter i uczyni Szkołę rozpoznawalną
w środowisku lokalnym. Skupi także uwagę uczniów, nauczycieli i rodziców wokół
przesłań patrona, które będą ją integrować, wzbogacać jej tradycje oraz nadadzą
indywidualną tożsamość. Nadanie imienia będzie także pomocą w kształtowaniu
u uczniów przywiązania do swojej szkoły oraz promowania jej pozytywnego wizerunku.
Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Wijewie zaplanowano
na 15 października 2021 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wijewie Pani Regina Kostkiewicz poinformowała,
że prace w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wijewie trwają już od stycznia
br. Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Wijewie zaplanowano
na 15 października 2021 r., ponieważ również w październiku szkoła obchodzić będzie
180-lecie powstania placówki. Dyrektor Regina Kostkiewicz poinformowała również,
że Króla Stanisława Leszczyńskiego wybrano spośród trzech innych kandydatur.
Pozostałe propozycje to: Jan Paweł II, Janusz Korczak i Mikołaj Kopernik.
Pan Przemysław Wojciech przedstawił prezentację
Leszczyńskiego, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

postaci

Króla

Stanisława

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
organizacyjnej o nazwie ,,Klub Seniora w Gminie Wijewo’’.

utworzenia

jednostki

Wójt Gminy Wijewo przedstawił projekt uchwały i poinformował, że po uzyskaniu
ostatecznego stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 18 maja 2021 r.
dot. zapytania w sprawie zarządzania projektem i jego rozliczania poinformowano gminę,
iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej dziennego pobytu, co oznacza, że gmina może prowadzić Klub
Seniora wyłącznie jako wyodrębnioną jednostkę. Brak możliwości funkcjonowania Klubu
Seniora w ramach innych struktur Urzędu, np. w Wydziałach. Gmina może również
połączyć Ośrodek Pomocy Społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku takiego połącznia,
ośrodek wsparcia działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy jednak
podkreślić, że w dalszym ciągu ośrodek wsparcia, w tym przypadku Klub Seniora jak
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozostają jednostką organizacyjną pomocy
społecznej. Aby nie zmieniać wniosku o dofinansowanie, w celu przyśpieszenia
uruchomienia Klubu Seniora tworzona zostaje odrębna jednostka organizacyjna
podlegająca pod Urząd Gminy.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt. 8. 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 działu 700 rozdziału
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie w § 0550 zwiększa się plan
dochodów o kwotę 8.797,00 zł. Wprowadzony plan urealnia wpływy na tym paragrafie
należne za rok ubiegły, W dziale 756 rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
w § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększono plan dochodów
z tytułu opłaty planistycznej pobieranej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.
W dziale 851 rozdziale 85195 Pozostała działalność w § 0970 zwiększa się plan
dochodów na kwotę 3.076,00 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. W dziale 852 rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 2700 zwiększa
się plan dochodów na kwotę 3.000,00 zł. Wprowadza się do budżetu środki otrzymane
dnia 18 maja 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu
„Wspieraj Seniora”. Środki otrzymano na podstawie złożonego zapotrzebowania
na II kwartał przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie realizował ten
program.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała, że zmiany budżetu
po stronie wydatków dotyczą działu 600 rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne, gdzie
w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane
na bieżące remonty dróg gminnych tzw. „łatanie dziur”. W dziale 750 rozdziale 75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w § 4040 zmniejsza się plan wydatków

o kwotę 76,00 zł. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w § 4170 wprowadza się plan wydatków na kwotę 12.300,00 zł. W rozdziale 75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w § 4710 zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 830,00 zł. W rozdziale 75095 Pozostała działalność, w § 4710
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2000,00 zł. Przystosowuje się plan wydatków
do istniejących potrzeb, umniejszono plan w celu wprowadzenia planu na paragrafie 4170
wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem herbu dla gminy. W dziale 801
rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, w § 4710 zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 1.100,00 zł. Przystosowano plan wydatków do istniejących potrzeb. W dziale 851
rozdziale 85195 Pozostała działalność, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę
3000,00 zł i w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 76,00 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 na organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń (infolinia)
oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień. W dziale 852 rozdziale
85295 Pozostała działalność, w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 412,00 zł,
w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74,00 zł i w § 4170 zwiększa się plan
wydatków o kwotę 2.514,00 zł. Zwiększono wydatki związane z realizacją programu
„Wspieraj seniora”. Wpływ środków nastąpił na podstawie złożonego zapotrzebowania na
realizację programu w drugim kwartale 2021 roku. W celu wykonania niezbędnych
czynności związanych z realizacją programu zatrudni się osobę na umowę-zlecenia.
W dziale 900 rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4260
zwiększa się plan wydatków o kwotę 503,00 zł. Zwiększono plan wydatków w celu
pokrycia zapotrzebowania środków z tyt. zużycia wody w okresie letnim na utrzymanie
nasadzeń zieleni.
Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas przedstawiła również zmiany
do załącznika inwestycyjnego oraz zmiany do załącznika przedsięwzięć w ramach
funduszu sołeckiego informując, że zmian dokonuje się w związku ze złożonym
wnioskiem Sołectwa Potrzebowo z dnia 20 maja 2021 r. w którym zmieniono nazwę
przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2021 roku z „Przebudowa Wiejskiego
Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo” na „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury
w miejscowości Potrzebowo”.
Dokonuje się także poprawnego zapisu § 4 uchwały budżetowej – zgodnie z zaleceniami
kolegium RIO w Poznaniu.
Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt. 9. Sprawy bieżące
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk poinformowała Radnych o treści
pism, które wpłynęły do biura rady. Dotyczyły one odpowiedzi na wnioski Radnych
złożone na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytym w dniu 26 kwietnia
2021 r. oraz podczas XXVI Sesji Rady Gminy Wijewo odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 r.
Ad. pkt. 10. Zapytania i wolne wnioski.
W tym punkcie nie zabrano głosu.

Ad. pkt. 11. 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

