PROTOKÓŁ Nr 16/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
które odbyło się w dniu 21 października 2019 r. o godz. 13:00
Udział w posiedzeniu wzięli:
1

Jerzy Machowiak

2

Jerzy Kołodziej

3

Dominika Dudzisz

4

Anna Urbańska

5

Mikołaj Kostaniak

6

Lucyna Marciniak

7

Anna Wasilewska

8

Marcin Tajchert

9

Edyta Borowczak

10

Jolanta Kin

11

Tomasz Gorwa

12

Longina Raburska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – Marek Lorych
2. Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak
3. Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga
Nieobecni Radni: Krzysztof Kołacki, Dawid Nowaczyk, Dariusz Matuszewski.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Edyta Borowczak odczytała porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.

Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego p. Eugeniusza Karpińskiego w sprawie podjętych uchwał na XXXII
posiedzeniu Zgromadzenia Związku.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Święciechowa za rok szkolny
2018/2019.
5. Zaopiniowanie materiałów - projektów uchwał na XIII Sesję Rady Gminy:
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1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2019 – 2025,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na przebudowę
chodnika ul. Święciechowskiej w Lasocicach,
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
5) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
6) w sprawie zaliczenia drogi – ul. Aleja Świętego Józefa (dz. nr ewid. 25) oraz drogi
wewnętrznej (dz. nr ewid. 7) w obr. Krzycko Małe do kategorii dróg gminnych i
ustalenia ich przebiegu,
7) w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – ul. Świerkowej w Krzycku Małym do
kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7.

Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

8.

Zakończenie.

Ad.2. Radna Edyta Borowczak przypomniała, iż wszyscy radni mieli możliwość zapoznania
się z treścią protokołu. Zapytała obecnych, czy mają jakieś uwagi do treści. Ponieważ nikt
nie wniósł żadnych uwag do protokołu, radna Borowczak wniosła o przyjęcie protokołu bez
czytania.
Radni jednomyślnie przyjęli protokół.

Ad.3. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego p. Eugeniusza Karpińskiego w sprawie podjętych uchwał na XXXII
posiedzeniu Zgromadzenia Związku.
Eugeniusz Karpiński wyjaśnił, iż celem spotkania jest przedstawienie informacji nt. zmiany
stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych ze stawki 11,50 zł na 24,00 zł od osoby z
dniem 1 stycznia 2020 r. Poinformował, iż 31 grudnia br. kończą się umowy na odbiór śmieci.
Umowy obowiązywały od roku 2016. Wyjaśnił, iż upływ czasu spowodował, że niestety
wcześniej ustalone stawki nie mogą zostać zachowane. 19 lipca Sejm uchwalił bardzo
istotną nowelizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto 1 stycznia
2020 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w związku z
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czym zostanie nałożony obowiązek segregowania bio-odpadów. Ponadto Rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.
Poinformował, iż od nowego roku należy segregować odpady BIO. Obowiązek wynika z
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym oprócz
tworzyw i metali, szkła i papieru właściciele nieruchomości są zobowiązani odrębnie
gromadzić w pojemnikach koloru brązowego odpady ulegające biodegradacji. Termin
rozpoczęcia

segregacji

bioodpadów

od

stycznia

2020

roku

wynika

z

okresu

dostosowawczego określonego w ww. rozporządzeniu. Ponadto odpady segregowane
można łatwiej i taniej zagospodarować w porównaniu do gromadzenia ich wspólnie z innymi
odpadami, (jako odpady zmieszane). Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy
obecnie zadeklarowali, że odpadów nie segregują w myśl nowych przepisów muszą
segregować odpady, w tym wypadku konieczna jest też zmiana deklaracji, co już teraz
można uczynić. Ponadto z nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie kolejna frakcja
odpadów segregowanych –BIOODPADY i właściciele nieruchomości wraz z początkiem
nowego roku muszą wyposażyć nieruchomości w brązowe pojemniki do gromadzenia tych
odpadów. Po ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
jej zapisach dotyczących nieruchomości niezamieszkałych Zarząd Związku podjął decyzję,
że nieruchomości niezamieszkałe zostają wyłączone z systemu odbioru odpadów
organizowanego przez KZGRL. W związku z tym od nowego roku firmy i instytucje będą
miały obowiązek zawrzeć umowę cywilno –prawną na odbiór odpadów z firmą, wpisaną do
rejestru działalności regulowanej, która może odbierać odpady komunalne. Właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych również dotyczy obowiązek segregacji odpadów i
wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik do gromadzenia odpadów BIO. Związek
natomiast

posiada

kompetencje

do

kontrolowania

właścicieli

nieruchomości

niezamieszkałych w zakresie posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za odpady
komunalne. Wszystkie nieruchomości muszą być wyposażone w pojemniki do zbierania
odpadów zmieszanych(resztkowych) oraz odpadów biodegradowalnych (brązowe z napisem
BIO), natomiast do zbierania pozostałych frakcji segregowanych odpadów (papier, tworzywa
sztuczne i metale, szkło kolorowe i szkło bezbarwne) firma odbierająca odpady zapewnia
worki w odpowiednich kolorach (dotyczy systemu KZGRL). Na terenie dużych nieruchomości
wielolokalowych odpady segregowane zbierane są w pojemnikach typu dzwon lub
półpodziemnych. Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów BIO będzie odbywał się
naprzemiennie. W jednym tygodniu zmieszane, w kolejnym bio itd. Opłata 24 zł za osobę
obejmować

będzie

odbiór

i

zagospodarowanie

wszystkich

odpadów komunalnych

wytworzonych na terenie nieruchomości. W ramach poniesionej opłaty zostaną odebrane
odpady bezpośrednio z nieruchomości (5 frakcji), odebrane podczas Objazdowych Zbiórek,
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odpady przyjęte w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Opłata
obejmuje również zagospodarowanie odebranych odpadów. Jeżeli będą kompostowane
wszystkie biodegradowalne odpady we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku
wówczas nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik. Nowelizacja
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie we wrześniu
2019 r. stanowi o zwolnieniu z części opłaty właścicieli nieruchomości jednorodzinnych
kompostujących wszystkie bioodpady w przydomowym kompostowniku. Ustawodawca
określił, że zwolnienie w drodze uchwały powinno zostać podjęte przez Zgromadzenie
Związku w okresie12-stu miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów tj. do 5 września
2020 r. Jest to czas, w jakim Związek powinien na podstawie danych ze zbiórki bioodpadów
(wprowadzonej od 1 stycznia 2020 r.) określić o ile zmniejszy się koszt gospodarowania tymi
odpadami w przypadku ich kompostownia bezpośrednio na nieruchomości i przygotować
zmianę prawa miejscowego (uchwał, regulaminów, deklaracji). W związku ze zmianą stawki
opłaty,nie ma potrzeby zmiany deklaracji. Nową deklaracje jak najszybciej powinni złożyć
właściciele nieruchomości, którzy wcześniej nie segregowali odpadów. Wszyscy właściciele
nieruchomości zamieszkałych otrzymają natomiast zawiadomienie o wysokości nowej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dążymy do gospodarki o obiegu zamkniętym,
zatem mała ilość odpadów w pojemniku na zmieszane odpady komunalne jest jak
najbardziej właściwa. Oznacza to, że większość odpadów udało się posegregować. Do
pojemnika na zmieszane (resztkowe) odpady komunalne wrzucać powinno się np.: artykuły
higieniczne, brudne ręczniki papierowe, tłusty i zabrudzony papier, zanieczyszczone
opakowania po żywności, jednorazowe maszynki do golenia, szkło stołowe, kryształy, fajans,
porcelanę, przedmioty wykonane z gumy i lateksu, zepsute zabawki, obuwie, ścierki, mięso,
ości, kości, popiół, styropian opakowaniowy, znicze z zawartością wosku.
Radna Maria Jolanta Kin zwróciła uwagę, iż ponad 200% podwyżka opłaty nie zostanie
spokojnie przyjęta przez mieszkańców. Ponadto zauważyła, że z przedstawionych informacji
nie wynika aby koszty Związku wzrosły aż tak bardzo aby powstała taka podwyżka cen. W
odpowiedzi Eugeniusz Karpiński wyjaśnił, iż zostały w czerwcu br. ogłoszone przetargi, aby
wiedzieć już wcześniej ile zapłacimy za odbiór plastiku, papieru itd. Niestety w okresie
pomiędzy ogłoszeniem a rozstrzygnięciem przetargów nastąpiła ta zmiana przepisów.
Skutkiem tego przetargi musiały zostać unieważnione i ogłoszone na nowo w piątek. W
związku z tym, że procedura przetargowa trwa ponad 90 dni, nie można czekać na ich
rozstrzygnięcie.

Co

powoduje,

iż

zaproponowano

nowe

stawki

na

najbardziej

uprawdopodobnionych szacunkach. Może się okazać, że po rozstrzygnięciu przetargów
stawka 24 zł może zostać zmieniona zarówno w górę jak i w dół.
Radny Jerzy Kołodziej zapytał co się wydarzy, gdy oferenci na przetargach wskażą wiele
wyższą stawkę za odbiór odpadów. Eugeniusz Karpiński wyjaśnił, iż w przetargach
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najważniejszym elementem jest cena. W przetargu może startować każda firma, bo to jest
przetarg nieograniczony. Natomiast jeśli się okaże, że wszystkie oferty będą zbyt wysokie, to
może zaistnieć sytuacja, że przetarg zostanie unieważniony lub można wprowadzić większą
stawkę.
Radny Jerzy Kołodziej zapytał o sytuację z wynajmowanymi mieszkaniami. Co w momencie
kiedy najemca nie będzie segregował odpadów? Przewodniczący Zarządu KZGRL wyjaśnił,
iż odpowiada właściciel nieruchomości.
Radna Longina Raburska zapytała w jaki sposób Związek zamierza poradzić sobie ze
śmieciami, które mieszkańcy wyrzucają do lasów czy rowów. W odpowiedzi Eugeniusz
Karpiński wyraził swoje zaniepokojenie tą sytuacją. Poinformował, że nieruchomości
niezamieszkałe będą kontrolowane pod kątem np. ilości pracowników. Jeśli ktoś zatrudnia
100 pracowników, to nie ma możliwości aby wyprodukować tylko 60 litrów odpadów.
Ponadto stale odbywają się kontrole ilości osób zamieszkujących dane nieruchomości w
stosunku do złożonej deklaracji.

Ad. 4 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Święciechowa za rok
szkolny 2018/2019.
Informację przedstawiła Joanna Ratajczak – pracownik Urzędu Gminy.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radna Edyta Borowczak zapytała z czego składa się średni koszt utrzymania dziecka w
przedszkolu i dlaczego wzrósł w stosunku do roku 2017.
Dyrektor Maria Marczyńska wyjaśniła, iż wzrost kosztu jest związany w prowadzeniem
przedszkola w nowym obiekcie. Są większe koszty oświetlenia, co, pompownie i to generuje
największe koszty w chwili obecnej. Ponadto jest większe zatrudnienie prawie o połowę
większe niż w ubiegłym roku. Sekretarz również uzupełnił odpowiedź informacją, iż w chwili
obecnej wszystkie dzieci mogą pozostać w przedszkolu 9 godzin a nie 5 jak było dotychczas
w pozostałych oddziałach.
Radny Jerzy Machowiak zapytał czy jest planowane zwiększenie odpłatności za przedszkole
w przyszłym roku. Pani dyrektor wyjaśniła, iż w chwili obecnej prowadzona jest analiza opłaty
za wyżywienie. Jest brane pod uwagę zwiększenie tej stawki z uwagi na stale rosnące ceny
żywności, a zwłaszcza warzyw i owoców. Być może stawka ta zostanie podniesiona o 0,50 zł
z dniem 1 stycznia 2020 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Święciechowie odniósł się do wyników poziomu nauczania
w szkołach. W swej wypowiedzi zwrócił uwagę na ocenę społeczną, którą nauczyciel
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wystawia uczniom na koniec roku szkolnego. Wyniki uczniów nie są zadowalające w
porównaniu do całego kraju. Okazuje się, że pierwsze miejsca zajmują uczniowie szkół z
dużych miast. Ci uczniowie uzyskują o wiele lepsze wyniki niż dzieci ze szkół wiejskich.
Radna Edyta Borowczak zapytała o atmosferę w szkołach w związku ze strajkami.
Dyrektor Iwona Jąder wyjaśniła, iż jeszcze trochę czasu musi minąć, aby wszystko wróciło
do sytuacji sprzed strajku. Atmosfera wśród nauczycieli jest dobra. Nauczyciele na chwilę
obecną nie planują udziału w strajku włoskim.
Radny Jerzy Machowiak zapytał czy w związku ze strajkami szkoły zamierzają na koniec
roku zrekompensować straty nauczycieli. Skarbnik wyjaśnił, iż nie ma możliwości wypłaty
nauczycielom rekompensaty za strajki.

Ad. 5 Zaopiniowanie materiałów – projektów uchwał na XIII Sesję Rady Gminy:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na
lata 2019 – 2025,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
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;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach w związku ze zmianami w budżecie zmianie
ulegają limity finansowe związane z uchwałą nr XIII/101/2019 z dn. 24.10.2019 r., zmianie
ulegają oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa”:
Nazwa zadania bieżące:
„Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w
Gminie Święciechowa”
Łączne nakłady do poniesienia: 1.091.705,42 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.
Data zakończenia inwestycji: 2021 r.
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L

wyszczególnienie

2019

2020

2021

razem

p.
1.

Środki własne

0,00

72 000,00

72 000,00

144 000,00

2.

Kredyt, pożyczki

0,00

0,00

0,00

0

217 920,62

351

378

947 705,42

734,40

050,40

0,00

0,00

0,00

0,00

217 920,62

423

450

1 091 705,42

734,40

050,40

preferencyjne
3.

Fundusze strukturalne i
inne zagraniczne środki
bezzwrotne

4.

Dotacje krajowe, FDS
itp.
Razem

Nazwa zadania majątkowe:
„Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w
Gminie Święciechowa”
Łączne nakłady do poniesienia: 167 000,00 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.
Data zakończenia inwestycji: 2021 r.
L

wyszczególnienie

2019

2020

2021

razem

p.
1.

Środki własne

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Kredyt, pożyczki

0,00

0,00

0,00

0

167 000,00

0,00

0,00

167 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 000,00

0,00

0,00

167 000,00

preferencyjne
3.

Fundusze strukturalne i
inne zagraniczne środki
bezzwrotne

4.

Dotacje krajowe, FDS
itp.
Razem
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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.

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
Zmiany budżetu gminy na rok 2019 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: 680.594,73 zł,
zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 680.594,73 zł oraz zmian po stronie wydatków na
kwotę: 141.436,40 zł.
Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na
zwiększeniu dochodów o kwotę: 680.594,73 zł, na które składają się następujące zmiany:



zwiększa się dochody w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę:
268.094,18 zł (zadania zlecone), w związku z zawiadomieniami Wojewody
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2019.8 z dn. 07.10.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w
dn. 10.10.2019r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (…);



zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę:
679,93

zł

(zadania

zlecone),

w

związku

z

zawiadomieniami

Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019.2 z dn. 16.10.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w
dn. 21.10.2019r.)

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w

podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia;



zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę:
24.400,00 zł zmiana dotyczy włączenia zrefundowanych przez Urząd Marszałkowski
w Poznaniu środków z tytułu realizacji w latach 2017 - 2018 r. projektu z
dofinansowaniem unijnym związanym z budową Przedszkola w Święciechowie;



zwiększa się dochody w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85506 o kwotę: 384.920,62 zł w
związku z zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na
dofinansowanie projektu pn.: „Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie
pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa” w ramach WRPO na lata
2014 – 2020, projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2021 na łączną wartość
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1.258.705,42 zł, zadanie zostaje ujęte w części bieżącej przedsięwzięć ujętych w
WPF-ie współfinansowanych ze środków unijnych;



zwiększa się dochody w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90005 o kwotę: 2.500,00 zł w związku z zawiadomieniami Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DPPMW/400/392/2019 z dn. 13.09.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 18.09.2019 r.) o
przyznaniu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Czyste powietrze –
jest najważniejsze – film edukacyjny t. ochrony powietrza dla mieszkańców Gminy
Święciechowa”.

Ponieważ

Gmina

Święciechowa

w

budżecie

posiada

już

zabezpieczenie na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w związku z
powyższym zamienia się zabezpieczony środki własne na środki pochodzące z
dotacji, a środki własne przeznacza się na wydatki bieżące Gminy.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na
zwiększeniu wydatków o kwotę: 680.594,73 zł oraz przeniesieniu po stronie wydatków na
kwotę: 141.436,40 zł, na które składają się następujące zmiany:


zwiększa się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę:
268.094,18 zł (zadania zlecone), w związku z zawiadomieniami Wojewody
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2019.8 z dn. 07.10.2019 r. (wpływ do tut.
Urzędu w dn. 10.10.2019r.)

z przeznaczeniem na zwrot części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (…);


zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 o
kwotę: 27.000,00 zł w związku ze zmianą kwoty planowanej do udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację przebudowy chodnika ul.
Święciechowskiej w Lasocicach, do wysokości wartości kosztorysowej robót,
kwotę: 27.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe w rozdz. 60016 na
zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa
bezpieczeństwa

komunikacyjnego,

w

tym

podzadanie:

„Przebudowa

ul.

Strzeleckiej w miejscowości Święciechowa””;


przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

w dz. 600,

rozdz. 60016 na kwotę: 35.000,00 zł, zmiana porządkująca budżet;


zwiększa się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095
o kwotę: 902,00 zł w związku z koniecznością sporządzenia map dla opracowania
związanego

z

lokalizacją

przystanków

autobusowych

na

terenie

Gminy
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Święciechowa, środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków

w dz. 710 –

Działalność usługowa, rozdz. 71004 w kwocie: 902,00 zł;


zmniejsza się wydatki w dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę: 13.402,00 zł i
przeznacza na wydatki bieżące oraz przenosi się środki na kwotę: 2.000,00 zł z
rozdz. 71004 do rozdz. 71012 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kserokopii
wielkoformatowych

stanowiących załączniki do np.

decyzji o warunkach

zabudowy;


przenosi się środki w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 na kwotę: 6,00 zł
zmiana porządkująca budżet w zakresie wydatków związanych z wyborami do
sejmu i senatu w dn. 13.10.2019 r.;



zwiększa się wydatki w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75412o kwotę: 6.600,00 zł zmiana porządkująca budżet;



zwiększa się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę:
679,93 zł

(zadania zlecone), w związku z zawiadomieniami Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019.2 z dn. 16.10.2019 r. (wpływ do tut.
Urzędu w dn. 21.10.2019r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia
szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia;


zmniejsza się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę:
1.930,00 zł i zwiększa w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.
85401 kwota: 1.930,00 zł zmiana porządkująca budżet dotyczy wydatków Szkoły
Podstawowej w Długiem Starem; przeniesienie środków w
kwotę: 32,21 zł

rozdz. 80113 na

zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie dowozów

uczniów do szkół realizowanych przez Urząd Gminy;


zwiększa się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 na kwotę:
23.000,00 zł dotyczą utworzenia nowego zadania majątkowego – jednorocznego
związanego z wykonaniem klimatyzacji w budynku GOPS w Święciechowie, środki
pochodzą z oszczędności środków własnych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502
(zmniejszenie na kwotę: 23.000,00 zł);



zwiększa się wydatki w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85506 o kwotę: 384.920,62 zł
w związku z zawarciem umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na
dofinansowanie projektu pn.: „Gmina Święciechowa wspiera Maluchów ! utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa” w ramach
WRPO na lata 2014 – 2020;



zmiany po stronie planu w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdz. 90004 oraz w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
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narodowego, rozdz. 92109 i 92195 oraz w dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601
dotyczą porządkowania planów finansowych w ramach Funduszy sołeckich oraz
planu finansowego Urzędu Gminy w zakresie bieżącego utrzymania sal wiejskich
oraz utrzymaniem placów zabaw i dotyczą:
- zmian porządkujących plan finansowy funduszu sołeckiego wsi Długie Stare
na kwotę: 4.844,13 zł,
-

zmian

porządkujących

plan

finansowy

funduszu

sołeckiego

wsi

Święciechowa na kwotę: 1.778,30 zł,
- zmian porządkujących plan finansowy funduszu sołeckiego wsi Trzebiny na
kwotę: 3.500,00 zł,
- zmian porządkujących plan finansowy funduszu sołeckiego wsi Przybyszewo
na kwotę: 1.845,00 zł,
- zmian porządkujących plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie bieżącego
utrzymania placów zabaw na kwotę: 2.750,00 zł
- zmian porządkujących plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie bieżącego
utrzymania sal wiejskich na kwotę: 60.000,00 zł.

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 opisane w pkt. I i II.

IV.

Załączniki nr 4, 4/1, 4/1 - 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.

V. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu Gminy Święciechowa” do
niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji i zmiany opisane w pkt. II.

VI.

Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” -

w związku z błędem w formatowaniu komórek aktualizuje się treść załącznika do zmian
dokonanych na sesji w dn. 26.09.2019 r. jednocześnie dostosowano treść uchwały
budżetowej poprzez dostosowanie limitów zobowiązań do dokonanych zmian.

VII.

Załącznik 7/1 i 7/2 – zmiany w załączniku „Wydatki z Funduszu sołeckiego Gminy

Święciechowa na rok 2019” wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na
przebudowę chodnika ul. Święciechowskiej w Lasocicach,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego i ich związki mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy finansowej
na ich zadania własne. Z treści art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wynika,
że Gmina może w budżecie zaplanować wydatki na pomoc finansową udzielaną w formie
dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego. Wydatek może być zrealizowany
jeśli organ stanowiący postanowi o tym odrębną uchwałą.
W przedłożonym projekcie uchwały Wójt proponuje przeznaczyć kwotę 48.000,00 zł
na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika ul. Święciechowskiej w Lasocicach”,
zadanie związane jest z wykonaniem odcinka chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia
drogi 4772P przy ulicy Święciechowskiej w Lasocicach.
Wyżej wymienione zadanie jest zaplanowane w wydatkach budżetu Gminy Święciechowa na
rok 2019 w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
Przepis art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1256 ze zm.) uprawnia Rady Gmin do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy, którą w komunikacie ogłasza
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ustawodawca nie ogranicza Rady w tym zakresie
żadnymi dodatkowymi warunkami, ani nie wskazuje kryteriów, które powinny decydować o
wysokości obniżki, skutkuje to jednak zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy z tytułu
podatku rolnego.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od

1

ha

przeliczeniowego

gruntów

gospodarstw

rolnych

(liczba

hektarów

przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych
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wynikających

z

ewidencji

gruntów

i

budynków

oraz

zaliczenia

do okręgu

podatkowego) – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha pozostałych gruntów ( liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów
i budynków) równowartość pieniężną 5 q żyta.
Na rok 2020 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18
października 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
która wynosi 58,46 zł za 1 dt.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej proponuję obniżyć średnią
cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 50,00 za 1 dt.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

5) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
W związku z opublikowaniem w dniu 6 sierpnia 2019 r. górnych stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 poz. 738), należy dostosować stawki podatku od
nieruchomości do stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca
2019 r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
6) w sprawie zaliczenia drogi – ul. Aleja Świętego Józefa (dz. nr ewid. 25) oraz
drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 7) w obr. Krzycko Małe do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu,
Projekt uchwały omówił Przemysław Kołodziej – pracownik Urzędu Gminy.
Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, że Rada Gminy po zasięgnięciu opinii
właściwego Zarządu Powiatu może zaliczyć drogę służącą miejscowym potrzebom do
kategorii dróg gminnych.
Nadanie przedmiotowej kategorii drogom, pozwoli na zachowanie dotychczasowej
komunikacji poprzez linię kolejową 359 Leszno – Zbąszyń w km 10,078.
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W dniu 27.09.2019 r. tut. organ przedłożył Zarządowi Powiatowemu w Lesznie wystąpienie o
zaopiniowanie podniesienia kategorii ww. drogi do dróg publicznych, wyznaczając
jednocześnie termin 21 dni do przedstawienia opinii.
W związku z brakiem odpowiedzi w wyznaczonym terminie, propozycję Wójta Gminy
Święciechowa w sprawie zaliczenia dróg wskazanych w uchwale do kategorii dróg
gminnych, uznano za zaopiniowaną pozytywnie przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego w
trybie z art. 7a. ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 2068 ze zm.).
Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych stanowi podstawę do nadania numeracji przez
zarząd województwa wielkopolskiego, zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o drogach
publicznych.
W związku z tym uchwałę uważa się za zasadną.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
7) w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – ul. Świerkowej w Krzycku Małym do
kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Projekt uchwały omówił Przemysław Kołodziej – pracownik Urzędu Gminy.
Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, że Rada Gminy po zasięgnięciu opinii
właściwego Zarządu Powiatu może zaliczyć drogę służącą miejscowym potrzebom do
kategorii dróg gminnych. Nadanie przedmiotowej drodze kategorii drogi gminnej pozwoli na
efektywne planowanie jej remontów i modernizacji.
W dniu 2.09.2019 r. tut. organ przedłożył Zarządowi Powiatowemu w Lesznie wystąpienie o
zaopiniowanie podniesienia kategorii ww. drogi do dróg publicznych, wyznaczając
jednocześnie termin 21 dni do przedstawienia opinii.
W związku z brakiem odpowiedzi w wyznaczonym terminie, propozycję Wójta Gminy
Święciechowa w sprawie zaliczenia drogi wskazanej w uchwale do kategorii dróg gminnych,
uznano za zaopiniowaną pozytywnie przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego w trybie z art.
7a. ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
ze zm.).
Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych stanowi podstawę do nadania numeracji przez
zarząd województwa wielkopolskiego, zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o drogach
publicznych.
W związku z tym uchwałę uważa się za zasadną.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.
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Ad.6. Wolne głosy i wnioski.
Radna Dominika Dudzisz zapytała co z przeniesieniem placu zabaw w Trzebinach oraz
kiedy zostanie wykonany odbiór Sanepidu Sali wiejskiej.
Radny Mikołaj Kostaniak wniósł o wykonanie przeglądu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu z DK12 w Lasocicach.
Radny Jerzy Kołodziej wniósł o wyrównanie ul. Św. Józefa w Krzycku Małym.
Radny Marcin Tajchert wniósł o podpisanie porozumienia z Gospodarstwem Rolnym Długie
Stare w sprawie niszczenia przez nie dróg gruntowych.
Ad.7. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
Wójt wyjaśnił, że plac zabaw w Trzebinach jest w trakcie przenoszenia. Poinformował, iż
Sanepid odebrał salę wiejską, ale z uwagami. W momencie usunięcia wszystkich
nieprawidłowości Sanepid dokona kolejnego odbioru. W sprawie sygnalizacji świetlnej Gmina
wystosuje pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga w Krzycku
Małym zostanie wyrównana. W sprawie porozumienia z Gospodarstwem Rolnym wójt
wyjaśnił, iż Gospodarstwo od lat równa drogi gruntowe.

Ad.8. Zakończenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 16:05

Protokołowała
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Wice-przewodnicząca Rady Gminy
Edyta Borowczak
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