PROTOKÓŁ Nr 14/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
które odbyło się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 13:00
Udział w posiedzeniu wzięli:
1

Longina Raburska

2

Jerzy Machowiak

3

Tomasz Gorwa

4

Jerzy Kołodziej

5

Dariusz Matuszewski

6

Dominika Dudzisz

7

Anna Urbańska

8

Mikołaj Kostaniak

9

Dawid Nowaczyk

10

Lucyna Marciniak

11

Anna Wasilewska

12

Marcin Tajchert

13

Edyta Borowczak

14

Krzysztof Kołacki

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – Marek Lorych
2. Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak
3. Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga
Nieobecna Radna Maria Jolanta Kin.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów - projektów uchwał na XI Sesję Rady Gminy:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2019 – 2025,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
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3) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację kolektorów
słonecznych lub pomp ciepła oraz na instalację paneli fotowoltaicznych,
4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego,
5) w sprawie procedury głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego
w Lesznie i XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie,
6) w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego
w Poznaniu z/s w Lesznie i do Sądu Rejonowego w Lesznie,
7) w sprawie regulaminu dotyczącego dodatków do wynagradzania zasadniczego
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę
Święciechowa.
4.

Wolne głosy i wnioski.

5.

Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6.

Zakończenie.

Ad.2. Do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji odniosła się Magdalena
Jaraczewska-Wieczorek - pracownik Urzędu Gminy w Święciechowie.
Przypomniała, jakimi tematami radni zajmowali się oraz poinformowała o umieszczeniu
protokołu na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy wniósł o przyjęcie protokoły bez czytania.
Ad.3. Zaopiniowanie materiałów – projektów uchwał na XI Sesję Rady Gminy:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2019 – 2025,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
Skarbnik poinformował, iż w niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały
Nr III/22/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025:
1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2019 roku
– w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych,
wydatków i ich elementów;
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2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie
ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XI/89/2019

z dn. 05.09.2019 r. oraz

wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie”:
Nazwa zadania:
„Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie”
Łączne nakłady do poniesienia: 7.015.217,26 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.
Data zakończenia inwestycji: 2020 r.
Lp

wyszczególnienie

2019

2020

razem

1.

Środki własne

100 000,00

4 347 254,26

4 447 254,26

2.

Kredyt,

0,00

0,00

0,00

0,00

.
pożyczki 0,00

preferencyjne
3.

Fundusze strukturalne i inne
zagraniczne

środki 0,00

bezzwrotne
4.

Dotacje krajowe, FDS itp.

0,00

2 567 963,00

2 567 963,00

Razem

100 000,00

6 915 217,26

7 015 217,26

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian
dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
b) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
Skarbnik Gminy poinformował zebranych, iż niniejszą uchwałą dokonuje się następujących
zmian:
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I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na
zwiększeniu dochodów o kwotę: 675.533,99 zł, na które składają się następujące
zmiany:



zwiększa się dochody w dz. 751 rozdz. 75108 zadania zlecone o kwotę: 9.253,00
zł, w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w
Lesznie pismo nr DLS 801-3/19 z dn. 19.08.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn.
20.08.2019 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do
Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.;



zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 o
kwotę: 73.199,43 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr
FB-I.3111.287.2019.5 z dn. 21.08.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 26.08.2019r.) z
przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2018 r.;



zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 328.881,56 zł zmiana
dotyczy włączenia zrefundowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu środków
z tytułu realizacji w 2018 r. projektu „Edukacja przedszkolna …” w kwocie: 83.855,84
zł oraz refundacji wydatków ponoszonych w latach 2017 – 2018 na budowę budynku
Przedszkola w Święciechowie w kwocie: 245.025,72 zł;



zmniejsza się dochody w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 33.600,00 zł w związku z
odstąpieniem przez Gminę Święciechowa od realizacji umowy o powierzenie grantu
nr 087/OKIV/2019 zawartej z Fundacją Legalna Kultura, w związku z barkiem
uczestników projektu;



zwiększa się dochody w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę:
125.000,00 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.225.2019.6 z dn. 12.07.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 17.07.2019r.) z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2015 – 2020 – klub „Senior+” Moduł I. Dokonując zmian w budżecie
Gminy Święciechowa na 2019 rok uchwałą nr VII/56/2019 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 28.03.2019 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości
najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

na

wykonanie

zadania

pn.

„Rozbudowa

z

przebudową

i

termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora”,
Gmina Święciechowa zabezpieczyła w całości środki na realizację przedmiotowego
zadania. W związku z podpisaniem stosownej umowy dofinansowania z Wojewodą
Wielkopolskim, następuje zmiana środków z własnych na otrzymane z Funduszu
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pracy za pośrednictwem Wojewody Wlkp., środki własne

kwocie: 125.000,00 zł

przeznacza się na zwiększenie wydatków;



zwiększa się dochody w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę:
172.800,00 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.299.2019.6 z dn. 26.08.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 26.08.2019r.) z
przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na
zwiększeniu wydatków o kwotę: 675.533,99 zł oraz przeniesieniu po stronie wydatków na
kwotę: 216.001,03 zł, na które składają się następujące zmiany:


przenosi się środki z dz. 010 rozdz. 01010 (zmniejszenie) od dz. 600 rozdz.
60016 (zwiększenie) na kwotę: 100.000,00 zł, zmiana dotyczy utworzenia
nowego zadania (zwiększenie) ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w
ramach wieloletnich wydatków majątkowych w roku 2019 pn. „Budowa ulicy
Produkcyjnej w Święciechowie”, środki na nowe zadanie pochodzą z podzadania
realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości
dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska”

pn. „Budowa kanalizacji

sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Święciechowie” (zmniejszenie);


zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o
kwotę: 15.600,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych
niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej w Krzycku Małym kwota: 15.000,00
zł oraz kwota: 600,00 zł z przeznaczeniem na przejmowane od osób fizycznych
działki pod drogi;



zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 o
kwotę: 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu na
potrzeby Urzędu Gminy;



zwiększa się wydatki w dz. 710 – Działalność usługowa, o kwotę: 35.000,00 zł z
tego kwotę: 20.000,00 przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla biegłego
powołanego

w

zakresie

sporządzenia

opinii

do

decyzji

środowiskowej

„Tergopower” oraz kwota: 15.000,00 zł dotycząca konieczności zabezpieczenia
dodatkowych środków na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
lokalizacji celu publicznego itp.;


zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna, o kwotę: 69.688,86
zł w tym w rozdz. 75023 o kwotę: 64.330,86 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem nowych pracowników w
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Urzędzie Gminy oraz w rozdz. 75095 kwota: 5.358,00 zł na odprawę emerytalną
dla pracownika, w związku z przejściem na emeryturę w miesiącu wrześniu br.;

 zwiększa się wydatki w dz. 751 rozdz. 75108 zadania zlecone o kwotę: 9.253,00
zł, w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w
Lesznie pismo nr DLS 801-3/19 z dn. 19.08.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn.
20.08.2019 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.;

 zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 33.600,00 zł w związku z
odstąpieniem przez Gminę Święciechowa od realizacji umowy o powierzenie
grantu nr 087/OKIV/2019 zawartej z Fundacją Legalna Kultura, w związku z
barkiem uczestników projektu;

 przenosi się wydatki w dz. 851 – Ochrona zdrowia, na kwotę: 5.000,00 zł z
przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego;

 przenosi się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, na kwotę: 20.000,00 zł z
przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy
Społecznej;

 zmniejsza się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, na kwotę: 10.000,00 zł na
zadaniu pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego
przedszkola na potrzeby Klubu Seniora” zmiana dostosowująca budżet do
ponoszonych kosztów;

 przenosi się wydatki w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 na kwotę: 9.000,00 zł
zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie wydatków związanych z obsługą
wypłacanych świadczeń wychowawczych;

 zwiększa się wydatki w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę: 172.800,00 zł,
w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2019.6
z dn. 26.08.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 26.08.2019r.) z przeznaczeniem
na realizację świadczenia „Dobry start”;

 zwiększa się wydatki w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85506 o kwotę: 135.000,00 zł
na zadaniu pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku
dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego” zmiana dostosowująca
budżet do ponoszonych kosztów;

 zwiększa się wydatki

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę: 3.517,26 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe
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związane z wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w
Święciechowie i jednocześnie porządkuje się plan finansowy w zakresie
paragrafów w których realizowane jest to zadania poprzez przeniesienie wcześniej
planowanej kwoty: 52.000,00 zł z par. 6060 do par. 6050, po zmianie wartość
zadania wynosi: 55.517,26 zł, ponadto dokonuje się przeniesienia środków z
bieżących do majątkowych w kwocie: 20.001,03 zł tj. środków w ramach Funduszu
sołeckiego wsi Przybyszewo, zmiana związana jest z wartością jednego z
elementów na plac zabaw (przekracza równowartość kwoty określonej w art. 16f
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1036));

 zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o
kwotę: 28.274,87 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe ujęte w WPF-ie
pn.: „Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły marzeń w Trzebinach
(współfinansowane z FS)” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2019” do niniejszej
uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji oraz dokonane niniejszą uchwałą.

IV.

Załączniki nr 4, 4/1, 4/2 - zmiany w załącznikach pn.: „Wydatki majątkowe w roku
2019”, „Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2019” oraz „Jednoroczne wydatki
majątkowe w roku 2019” związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II oraz odzwierciedla
zmiany od ostatniej sesji. Ponadto na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie
Finansowej pn. : „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia –
poprawa efektywności i jakości oświetlenia” tworzy się nowe podzadanie pn.: „Wykonanie
oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Święciechowie: kwota: 2.500,00 zł, środki na
realizację

przedmiotowego

zadania

pochodzą

ze

zmniejszenia

wydatków

na

podzadaniach: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w
Henrykowie” zmniejszenie o kwotę: 1.500,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę: 1.000,00 zł
na podzadaniu: „Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136 w m. Długie Nowe”.

V. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu Gminy Święciechowa” do
niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji oraz dokonane niniejszą uchwałą.
Radny Dariusz Matuszewski zapytał o inwestycję na ul. Produkcyjnej w Święciechowie.
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Sekretarz wyjaśnił, iż w ramach inwestycji ma zostać wykonana kanalizacja deszczowa.
Oprócz drogi będzie tam również miejsce postojowe dla Tirów oraz oświetlenie. Sekretarz
poinformował,

że

Gmina

otrzymała

dofinansowanie

w

wysokości

50%

kosztów

kwalifikowanych, co daje ponad 2 500 000,00 zł.
Żadnych uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli.
c) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację
kolektorów

słonecznych

lub

pomp

ciepła

oraz

na

instalację

paneli

fotowoltaicznych,
Projekt uchwały omówiła Iwona Harbuz-Kudak – pracownik Urzędu Gminy.

Poinformowała, iż w dniu 20 września 2018 r. Rada Gminy Święciechowa podjęła uchwałę
Nr XLV/358/2018 zmieniającą Uchwałę Nr XV/102/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę
sposobu ogrzewania, na instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na
instalację paneli fotowoltaicznych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 7316)
Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1461) nakłada obowiązek
ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa nie rzadziej niż raz na
12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na
zmianę sposobu ogrzewania, na instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na
instalację paneli fotowoltaicznych.
Radny Mikołaj Kostaniak zapytał czy Gmina ma jeszcze w tym roku pieniądze na dotowanie
mieszkańcom zakupu paneli fotowoltaicznych.
Skarbnik poinformował, iż w budżecie Gminy nie ma takich środków, ale można składać
wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze oraz Programu Mój Prąd.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.
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d)

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego,

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Patryk Tomczak.
Wyjaśnił, iż w dniu 25 lipca 2019 r. do tut. Urzędu wpłynęła skarga na działanie organu
wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w tabeli, w tym Gminy
Święciechowa, o następującej treści:
„Organ wykonawczy wyżej wskazanych jednostek samorządu terytorialnego w okresie od
01.01.2018 r. zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu
zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP zmniejszając przez to
możliwy krąg wykonawców, co nie wyklucza umyślne działanie organu wykonawczego na
szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu
środków publicznych poprzez wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z
potencjalnie wyższą ceną usługi niż występującą na rynku usługodawców tej usługi
Organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do 30 000 Euro zawarł
możliwość skierowania zapytania ofertowego do np. 3 podmiotów wykonujących usługę,
gdzie nie jest wykluczone, że kieruje zapytanie ofertowe do 2 najdroższych podmiotów na
rynku i do trzeciego z góry założonego z najniższą ceną, lecz niekoniecznie z najniższą ceną
przy upowszechnieniu zamówienia na stronach BIP.
Organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do 30 000 Euro nie zawarł
obowiązku zamieszczania na stronach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa może być
świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w trybie
niezwłocznym, np. w skutek powstałej naglej potrzeby.
Nie upublicznianie zamówień publicznych na stronach BIP, dotyczy również innych usług
możliwych do oferowania przez organ wykonawczy, tj. na usługę
1. przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego,
2. obsługę prawną urzędu,
3. cateringową w czasie spotkań,
4. noclegową i gastronomiczną,
5. transportową.
Nadmieniam, iż wskazany organ wykonawczy jest organem wykonawczym nielicznym w
kraju (na ok. 2800 jednostek samorządu terytorialnego), który nie korzysta z możliwości
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poszukiwania wykonawców przez strony BIP urzędu do wykonywania usług na jej rzecz,
zazwyczaj w niższej cenie.”
Przepis art.

229 pkt. 1- 3 ustawy K.P.A. stanowi, że

jeżeli przepisy szczególne nie

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych - regionalna izba obrachunkowa;
2)

organów wykonawczych

jednostek

samorządu

terytorialnego

oraz

kierowników

powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach
należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ
wyższego stopnia;
3)

wójta

(burmistrza

lub

prezydenta

miasta)

i

kierowników

gminnych

jednostek

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy.
Skarga wniesiona na Wójta Gminy Święciechowa, który jest organem wykonawczym Gminy
Święciechowa, dotyczy zadań własnych zatem do jej rozpatrzenia właściwa jest Rada Gminy
– art. 229 pkt 3 K.P.A.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982 z
póź.zm.), dalej, jako PZP, nie stosuje się tej ustawy do zamówień
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konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro. Zatem Urząd udzielając zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro stosuje tryby określone w PZP (np. przetarg
nieograniczony). W zakresie zamówień poniżej równowartości 30.000 euro w tutejszym
Urzędzie obowiązuje Zarządzenie NR 120.8.2018 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 10
lipca, 2018 r. w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej netto przekraczającej równowartość kwoty 6 000 euro, a nieprzekraczającej
równowartość kwoty 30 000 euro.
W przypadku udzielania zamówienia w trybie wyżej wymienionego zarządzenia (§ 3 ust. 5 i 6
) wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) przeprowadza się elektronicznie (za pomocą dedykowanej platformy zakupowej) lub
pisemnie rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert co najmniej trzech
wykonawców (w przypadku korzystania z formy elektronicznej możliwość skierowania
zaproszenia

do

złożenia

oferty

do

grupy

zamkniętej

wykonawców

lub

dostępu

nieograniczonego dla wykonawców) świadczących usługi, dostawy lub roboty budowlane
będące przedmiotem zamówienia, co zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej
oferty – wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia (w przypadku korzystania z formy
elektronicznej –wg szablonu umieszczonego na platformie zakupowej),

10

b) zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę,
c) zamówienia udziela się poprzez zawarcie umowy pisemnej określającej warunki realizacji
zamówienia.
6. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub przekracza kwotę 30 000 euro netto,
postępowanie unieważnia się.
Z żadnego z zapisów ww. zarządzenia nie wynika obowiązek ogłaszania na stronie BIP
procedury wyłaniania konkretnego wykonawcy.
Zatem brak podstaw do twierdzenia, że organ wykonawczy tut. Gminy (Wójt) stosując
zasady określone w wyżej przywołanym zarządzeniu narusza w jakikolwiek sposób prawo.
W konsekwencji należy uznać, że skarga z dnia 25 lipca 2019 r. Jest bezzasadna.
Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje
komisję skarg, wniosków i petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Święciechowa, po rozpatrzeniu skargi
uznała, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż jest bezzasadna.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

e) w sprawie procedury głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w
Lesznie i XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie,
Projekt uchwały omówiła Magdalena Jaraczewska-Wieczorek, pracownik Urzędu Gminy.
Poinformowała iż, przepis art. 160. § 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r. poz. 52 ze zmianami) stanowi, że ławników do sądów
okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty
właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z zapisami § 60 ust. 1 Statutu Gminy Święciechowa stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr VI/40/2002 Rady Gminy Święciechowa z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz.
Województwa Wielkopolskiego Nr 80, poz. 1530 ze zmianami) w głosowaniu tajnym radni
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głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada
ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady
Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie procedury głosowania nad wyborem
ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie i XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w
Poznaniu z/s w Lesznie jest w pełni uzasadnione.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

f) w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w
Poznaniu z/s w Lesznie i do Sądu Rejonowego w Lesznie,
Projekt uchwały omówiła Magdalena Jaraczewska-Wieczorek – pracownik Urzędu Gminy.
W swej wypowiedzi wyjaśniła, że ławników do sądów okręgowych oraz sądów
rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów – w
głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa
dotychczasowa kadencja ławników – art. 163 § 1 w związku z art. 160 § 1ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 ze zmianami).
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 21 maja 2019 r. zachodzi
potrzeba wyboru przez Radę Gminy Święciechowa:
- do Sądu Rejonowego w Lesznie 3 ławników, w tym 2 do orzekania w sprawach zakresu
prawa pracy,
- do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie 3 ławników.
We wskazanym terminie zgłoszono 3 kandydatów na ławników o XIII Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie oraz 2 kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Lesznie, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. W
związku z mniejszą ilością kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie niż
zapotrzebowanie, rada gminy wybiera tylko 2 ławników do orzekania w sprawach zakresu
prawa pracy.
Zgodnie z art. 163 § 2. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji
rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia
przez nich wymogów określonych w ustawie.
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W dniu 25 czerwca uchwałą Nr X/87/2019 Rady Gminy Święciechowa powołany został
zespół opiniujący kandydatów na ławników, który przedstawił pozytywną opinię o wszystkich
kandydatach.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału
Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie, do Sądu Rejonowego w Lesznie
jest uzasadnione.
Radny Mikołaj Kostaniak zapytał ilu jest kandydatów na ławników.
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek wyjaśniła, iż jest 5 kandydatów na 6 miejsc.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

g)

w sprawie regulaminu dotyczącego dodatków do wynagradzania zasadniczego
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez
Gminę Święciechowa.

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Patryk Tomczak.
Wyjaśnił iż, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967
i poz. 2245) w art. 30 ust. 6 zobowiązuje organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe do
ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy, o ile nie zostały one określone w Karcie Nauczyciela lub w odrębnych przepisach.
Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) nałożono na organ prowadzący obowiązek
określenia w regulaminie wynagradzania nauczycieli, wysokości dodatku funkcyjnego z tytułu
sprawowania funkcji wychowawcy klasy na minimum 300 zł oraz dodatek funkcyjny z tytułu
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sprawowania funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym – w wysokości
300 zł.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
Treść

niniejszej

uchwały

została

uzgodniona

z

reprezentatywnymi

organizacjami

związkowymi NSZZ „Solidarność” w dniu 02.09.2019 r. i ZNP w dniu 03.09.2019 r.
Radny Jerzy Kołodziej zapytał czy dyrektor szkoły jest zarządcą mienia szkoły?
Sekretarz wyjaśnił, iż budynki są przekazane w trwały zarząd.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.
Ad.4. Wolne głosy i wnioski.
Radna Lucyna Marciniak zapytała czy Gmina złożyła wniosek do rządu o dofinansowanie
połączeń autobusowych.
Mikołaj Kostaniak zapytał czy będzie bez zmian kursował autobus z Leszna do Lasocic jeśli
zostanie ponownie uruchomiona linia kolejowa. Zapytał czy wszystkie sołectwa na terenie
Gminy Święciechowa mają opracowaną strategię odnowy wsi, czy podczas dożynek we
wszystkich miejscowościach jest zorganizowane zabezpieczenie medyczne – CO MÓWIĄ
PRZEPISY? NIE DOSTANĄ DOTACJI JEŚLI NIE MA, czy zostały podjęte kroki w kierunku
wykaszania nieużytku przy ul. Kościelnej w Lasocicach oraz czy Gmina prowadzi statystyki
dotyczące wykorzystania sal wiejskich i kosztów ich utrzymania.
Radna Anna Urbańska ponowiła wniosek o przesunięcie przejścia dla pieszych w Długiem
Starem na ul. Wiosennej. ZDP
Radny Dariusz Matuszewski wniósł o zabezpieczenie odkrytej studni na posesji przy ul.
Wiejska 169. Zaznaczył, iż jest to opuszczona posesja, nieogrodzona. Odkryta studnia
stwarza zagrożenie dla dzieci, które bawią się w okolicy tej działki. ŁOWICKI – TEN KTO
PLACI PODDATEK
Radny Jerzy Machowiak wniósł o wykoszenie zarośniętej opuszczonej posesji w Gołanicach
przy ul. Spacerowej 2.
Radny Dariusz Matuszewski wniósł o wykoszenie pobocza dróg w Przybyszewie: ul.
Graniczna, Świerkowa i Sosnowa.

Ad.5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
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Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż problem z autobusami w Niechłodzie i Trzebinach istnieje od lat.
Nie jest to wyjątek, ponieważ tego typu dowozy są nierentowne. Program rządowy nie
zabezpiecza takich środków aby te przewozy stały się rentowne. W związku z powyższym
jest bardzo mało prawdopodobne, aby takie przewozy były uruchomione. W chwili obecnej
jest robiona inwentaryzacja. Zobaczymy ile jest osób, które jeździłyby takimi autobusami.
Następnie przystąpimy do rozmów z przewoźnikami. Jeżeli okaże się, że będzie
wystarczająca ilość osób to z całą pewnością Gmina przystąpi do programu. Na ten moment
kursują kilkakrotnie w ciągu dnia autobusy szkolne do Święciechowy, którymi wszyscy
mieszkańcy swobodnie mogą się poruszać.
Odpowiadając na pytania i wnioski radnego Kostaniaka Wójt wyjaśnił, iż jeszcze nie
rozpatrywano likwidacji autobusu w Przybyszewie. Potwierdził, że wszystkie wsie z terenu
Gminy Święciechowa mają Strategię Odnowy Wsi zrobioną. Zabezpieczenie medyczne jest
na wszystkich dużych imprezach na terenie Gminy. Gmina nie badała ile środków
finansowych jest przeznaczanych dla Stowarzyszeń z tytułu wykorzystania sal wiejskich.
Wójt poinformował, iż Gmina stale pisze do właścicieli posesji prośby o uporządkowanie
swoich nieruchomości. Żaden z właścicieli nigdy na takie pismo nie odpowiedział w formie
pisemnej, ale wielu z nich uporządkowało swoje posesje.
Odpowiadając na wniosek Radnej Urbańskiej Wójt wyjaśnił, iż zostanie ponowiony wniosek
do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych w Długiem
Starem.
Wójt poinformował, iż zostanie odnaleziony właściciel nieruchomości w Przybyszewie i
studnia zostanie zabezpieczona. Wyjaśnił, iż w miarę możliwości i czasu wskazane przez
radnych drogi zostaną wykoszone. Gmina wyśle pismo do właściciela nieruchomości w
Gołanicach nakazujące wykoszenie działki.

Ad.6. Zakończenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 14:50

Protokołowała
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Machowiak
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