PROTOKÓŁ NR 17/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska które odbyło się
w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 13:30
Udział w posiedzeniu wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jerzy Machowiak,
Mikołaj Kostaniak,
Edyta Borowczak,
Maria Jolanta Kin,
Jerzy Kołodziej,
Longina Rabusrska,
Dominika Dudzisz,
Anna Urbańska,
Lucyna Marciniak,
Marcin Tajchert,
Dawid Nowaczyk,
Dariusz Matuszewski,
Krzysztof Kołacki.

Nieobecni: Radna Anna Wasilewska, Radny Tomasz Gorwa.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1.
Wójt Gminy – Marek Lorych,
2.
Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak,
3.
Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
Wszyscy obecni którzy uczestniczyli w posiedzeniu Komisji uczcili minutą ciszy zmarłego
Ś.P. Mariana Dolatę byłego Przewodniczącego Rady Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – Mikołaj Kostaniak odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów - projektów uchwał na XIV 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,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości,
4) w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Święciechowie
i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
5) zmieniająca uchwałę nr XXII/164/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20
października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek
organizacyjnych Gminy Święciechowa,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021,

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
9) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod
drogi,
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Przybyszewo gmina
Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,
11) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020
rok,
12) w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie
13) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020,
14) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Święciechowa na rok 2020.
4.Wolne głosy i wnioski.
5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.
8)

Ad.2. Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odniosła się Sandra Sztor pracownik Urzędu Gminy w Święciechowie.
Przypomniała, jakimi tematami radni zajmowali się oraz poinformowała o umieszczeniu
protokołu na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy wniósł o przyjęcie protokołu bez czytania.
Ad.3. Zaopiniowanie materiałów - projektów uchwał na XIV 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 XIV/.../2019 z dn. 21.11.2019 r., zmianie
ulegają oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Święciechowie”:
Nazwa zadania majątkowe:
„Budowa ujęcia wody w Święciechowie”
Łączne nakłady do poniesienia: 155.000,00 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2019 r.
Data zakończenia inwestycji: 2020 r.

L
p.
1.
2.
3.
4.

wyszczególnienie

2019

2020

razem

Środki własne
Kredyt, pożyczki
preferencyjne
Fundusze strukturalne i inne
zagraniczne środki
bezzwrotne
Dotacje krajowe, FDS itp.
Razem

35 000,00
0,00

120 000,00
0,00

155 000,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00
35 000,00

0,00
120 000,00

0,00
155 000,00

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:
913.772,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 913.772,00 zł oraz zmian po
stronie wydatków na kwotę: 36.201,00 zł.
Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:
I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na
zwiększeniu dochodów o kwotę: 913.772,00 zł oraz dokonuje się zmian po stronie
dochodów na kwotę: 2.500,00 zł na które składają się następujące zmiany:


zwiększa się dochody w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę: 2.840,00 zł (zadania zlecone), w związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.388.2019.7 i nr FB-I.3111.422.2019.7 z dn. 05.11.2019 r.
(wpływ do tut. Urzędu w dn. 07.11.2019r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych kwota: 2.739,00 zł oraz kwota:
101,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 4 ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności;



zwiększa się dochody w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 o kwotę: 910.932,00 zł
(zadania zlecone), w związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego nr
FB-I.3111.444.2019.3 z dn. 31.10.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 06.11.2019r.)
z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;



przenosi się dochody pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 900 –
Gospodarka komunalna
ochrona środowiska, rozdz. 90005 na kwotę:
2.500,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy, w ramach środków otrzymanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na
zwiększeniu wydatków o kwotę: 913.772,00 zł oraz przeniesieniu po stronie wydatków
na kwotę: 187.271,01 zł, na które składają się następujące zmiany:
 zwiększa się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010
o kwotę: 35.000,00 zł tworzy się nowe zadanie majątkowe ujęte w Wieloletniej





Prognozie Finansowej pn. „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” zadanie
realizowane będzie w latach 2019 – 2020;
przenosi się środki po stronie wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
rozdz. 01095 na kwotę: 0,01 zł zmiana porządkująca budżet;
zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005
o kwotę: 4.321,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na
prawidłową realizację zadań,
zmniejsza się wydatki w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 w
kwocie: 44.721,00 zł środki przeznacza się na wydatki w innych podziałkach
klasyfikacji budżetowej – zmiana porządkująca budżet;



zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o
kwotę: 2.840,00 zł (zadania zlecone), w związku z zawiadomieniami Wojew- dy
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.388.2019.7 i nr FB-I.3111.422.2019.7 z dn.
5.11.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 07.11.2019r.) z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w
związku z z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych kwota:
2.739,00 zł oraz kwota: 101,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z
art 4 ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności;



przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 801 –
Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 na kwotę: 6.880,00 zł – zmiana porządkująca plan finansowy SP w Święciechowie, środki przeznacza się na przegląd
kominiarski oraz przegląd instalacji gazowej;



przenosi się środki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 – Pomoc społeczna, na kwotę: 25.000,00 zł (zmniejszenie rozdz. 85216 i zwiększenie rozdz. 85202) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy
w Domach Pomocy Społecznej;



zwiększa się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę:
26.013,61 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe na jednorocznym zadaniu
majątkowym pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora”;



zwiększa się wydatki w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 o kwotę: 910.932,00
zł (zadania zlecone), w związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego
nr FB-I.3111.444.2019.3 z dn. 31.10.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn.
06.11.2019r.) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;



przenosi się środki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 –
Rodzina rozdz. 85502, na kwotę: 10,00 zł zmiana porządkująca budżet;



zmniejsza się wydatki w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85506 o kwotę: 26.013,61 zł
oraz przenosi się środki po stronie wydatków na kwotę: 69.168,96 zł w tym
kwota: 19.168,96 zł dotyczy przeniesienia środków na jednoroczne zadanie majątkowe związane z zadaniem pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu dziecięcego” - środki z dofinansowania unijnego (paragraf 6057), zmniejszenie wydatków o kwotę:
50.000,00 zł na tym samym zadaniu ale finansowanym ze środków krajowych
(paragraf 6050) i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę: 50.000,00 zł zmiana
dotyczy zabezpieczenia środków na uruchomienie Klubu Dziecięcego, zmniejszenie środków na kwotę: 26.013,61 zł dotyczy przeniesienia środków na jednorocznym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora”;



zwiększa się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie
środków na prawidłową realizację zadań związanych z usuwaniem martwych
zwierząt;



przeniesienia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 900
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 na kwotę:
3.000,00 zł związana jest ze zmianą Funduszu sołeckiego wsi Przybyszewo i
dotyczy wyodrębnienia nowego zadania związanego z montażem monitoringu
placu zabaw i boiska zgodnie z wnioskiem o zmianę Funduszu sołeckiego z dnia
18.10.2019 r. oraz w rozdz. 92109, kwota: 12.477,43 zł dotyczy zmiany Funduszu sołeckiego wsi Niechłód i dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu majątkowym pn. : „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe”, środki przeznacza się na doposażenie sali
wiejskiej w Niechłodzie - zgodnie z wnioskiem o zmianę Funduszu sołeckiego z
dnia 30.10.2019 r.;



zwiększa się wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 o kwotę:
5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

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 oraz dokonane od ostatniej sesji.
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. Jednocześnie
w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 w
ramach przedsięwzięcia pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa
oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” wyodrębniono nowe
podzadanie: „Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Henrykowo” w
kwocie: 1.500,00 zł środki na zadanie pochodzą podzadania: „Budowa oświetlenia
drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie”. Jednocześnie utworzono nowe zadanie
wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2019 – 2025 pn. „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” kwota: 35.000,00 zł oraz
przeniesiono z wydatków majątkowych jednorocznych do wydatków wieloletnich
ujętych w WPF-ie zadanie pn. : „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji
mieszkańców, podzadanie: etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności” kwota:
231.957,00 zł.
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 w zakresie
prawidłowego oznaczenia cyfrowego paragrafu 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym.
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.

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
W związku z opublikowaniem w dniu 4 listopada 2019 r. uchwały nr XIII/103/2019 Rady
Gminy Święciechowa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Wielkopolskiego poz. 9067), odkryto
błąd polegający na nieprawidłowym określeniu roku wejścia w życie uchwały. W związku z
powyższym należy dostosować zapis uchwały i dokonać zmiany wejścia w życie uchwały
z dniem 1 stycznia 2020 r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
4)
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w
Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
Gmina Święciechowa realizuje projekt nr RPWP.06.04.01-30-0003/19 pn.: „Gmina
Święciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie
Święciechowa”
(zwanego
dalej
„Projektem”).
Projekt
realizowany
jest
w ramach działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r. na terenie
Gminy Święciechowa i obejmuje funkcjonowanie Klubu Dziecięcego.
W niniejszym projekcie uchwały określono wysokość opłaty za pobyt dziecka w Klubie
Dziecięcym w Święciechowie w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości: 350,00 zł
miesięcznie oraz dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie
Dziecięcym w Święciechowie w wysokości 10,00 zł. Udział w Projekcie jest bezpłatny, w
związku z otrzymanym dofinansowaniem jednymi opłatami zgodnie ze złożonym
wnioskiem i zawartą umową dofinansowania jakie mogą być pobierane w okresie realizacji
Projektu są opłaty rodziców z tytułu wyżywienia. Jednocześnie w projekcie uchwały
określona została stawka opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym, która
obowiązywać będzie po zakończeniu realizacji Projektu, z której jego uczestnicy zostają
zwolnieni w okresie od od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
Radny Mikołaj Kostaniak zapytał czy opłata za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
obejmuje tylko wyżywienie, w odpowiedzi poinformowano, że tak.
Radny Dariusz Matuszewski zapytał czy opłata zmieni się po zakończeniu realizacji
projektu, w odpowiedzi poinformowano, że tak.
Radna Maria Jolanta Kin zapytała o warunki naboru dzieci oraz pracowników.
Wójt, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy wraz z Radnymi podjęli dyskusję w temacie
naborów,spraw organizacyjnych oraz posiłków dla dzieci.
5) zmieniająca uchwałę nr XXII/164/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20
października 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek
organizacyjnych Gminy Święciechowa,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.

W związku z powołaniem z dniem 1 stycznia 2020 r. nowej jednostki budżetowej Klub
Dziecięcy w Święciechowie zachodzi konieczność zorganizowania obsługi w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi kadrowo - płacowej oraz finansowej nowo
utworzonej jednostki budżetowej. W związku z wprowadzeniem z dniem
1 grudnia 2016 r. wspólnej obsługi dla wszystkich jednostek oświatowych oraz GOPS-u
prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych należy uzupełnić wykaz jednostek
obsługiwanych o nowo utworzoną jednostkę - Klub Dziecięcy w Święciechowie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Primel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
W myśl art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania.
Uchwałą Nr XV/103/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 stycznia 2016 roku
ogłoszono tekst jednolity uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania odpłatności
za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, zmieniony
uchwałą Nr XXXVII/288/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2017r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2020 r. (Dz. U. 2019 poz. 1778) ustalono, że począwszy od stycznia 2020 r.
obowiązywać będzie minimalne wynagrodzenie w kwocie 2600,00 zł, a minimalną stawkę
godzinową ustala się na 17,00 zł.
Zmiany w zakresie uregulowania minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę
wykonania umowy zlecenia powodują, że zachodzi konieczność zmiany stawek
godzinowych za odpłatność z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi
opiekuńczych. Celem zmiany jest dostosowanie regulacji do wyżej wymienionych
przepisów.
Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców
ustala nowe zasady odpłatności, co ma istotne znaczenie z uwagi na adresatów uchwały,
którymi są głównie osoby starsze i schorowane.
Radna Longina Raburska zapytała czy jest to cena brutto, Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Pani Joanna Primel poinformowała, iż jest to kwota brutto i dotyczy
podwyżki dla opiekunów oraz osób które korzystają z ich pomocy.

7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021,
Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Primel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.) do zadań własnych gminy należy
opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Opracowanie takiego programu stanowi istotny element systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Realizując postanowienia w/w ustawy opracowano gminny program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2020 – 2021.
Założenia Programu współgrają z założeniami zawartymi w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Święciechowa na lata 2014 – 2024 w Krajowym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
Program powstał w oparciu o diagnozę problemów społecznych opracowaną przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie.
Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
8) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Primel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Zgodnie z ustawą

o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego

pozbawionym, w tym bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze
obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne przysługujące osobom, które nie są w
stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie. Na terenie Gminy
Święciechowa powyższe zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za
pomocą schroniska dla osób bezdomnych, do którego osoby bezdomne, pozbawione

schronienia kierowane są na podstawie pisemnego skierowania podpisanego przez
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydanej decyzji administracyjnej.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osoba
kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.
Rada Gminy w drodze uchwały ustala zakres zadań własnych, szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Schronisko dla bezdomnych jest jedną z form ośrodków wsparcia (art. 97 ust. 5 ustawy
o pomocy społecznej).
Z uwagi na dodanie nowego ust. 1a w art. 97 ustawy o pomocy społecznej (na podstawie
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o
ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. 2019 poz. 1690) konieczne było uchylenie uchwały
Rady Gminy Święciechowa Nr XLV/360/2018 z dnia 20 września 2018r. oraz podjęcie
nowej uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych.
Zmiana do art. 97 ustawy o pomocy społecznej polegająca na dodaniu ust. 1a wskazuje
na możliwość nałożenia opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sytuacji
gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Projektowana uchwała uwzględnia w/w zmianę przepisów.
Radny Marcin Tajchert zapytał o średnią kwotę za rok 2018. Kierownik GOPS-u Pani
Joanna Primel poinformowała, iż w ubiegłym roku nie było odpłatności, gdyż osoby
korzystały bezpłatnie. W ramach porozumienia podpisanego ze schroniskiem dla osób
bezdomnych w Lesznie opłacana była rezerwacje miejsca w kwocie 33 zł.
W owym temacie wypowiedział się również Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
9) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem
pod drogi,
Projekt uchwały omówił pracownik Urzędu Gminy w Święciechowie – Aldona Frąckowiak.
Właściciele działek położonych w obrębie Henrykowo oznaczonych ewidencyjnie: nr 477/1
o pow. 113m2, nr 477/10 o pow. 214m2 , nr 479/1 o pow. 54m2, nr 479/4 o pow. 53 m2,
zwrócili się do tut. Urzędu z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy ww. działek z
przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne. Gmina nabędzie ww. działki za 50,00zł brutto za
każda z działek.

Przekazanie działek na rzecz Gminy daje wnioskodawcom możliwość rozpoczęcia prac
związanych z budową infrastruktury technicznej . Przy obecnym stanie prawnym gruntówwłasność prywatna występują trudności przy założeniu sieci infrastruktury .
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego w miejscowości Przybyszewo gmina
Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,
Projekt uchwały omówił pracownik Urzędu Gminy w Święciechowie – Przemysław
Kołodziej.
Po rozpatrzeniu wniosku właściciela terenu oraz po przeprowadzeniu analiz dotyczących
zasadności opracowania planu miejscowego przygotowano, uchwałę o przystąpieniu do
jego sporządzania.
Przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/174/2005 Rady Gminy Święciechowa z
dnia 24.11.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszary położone w obrębie wsi Przybyszewo, gmina
Święciechowa, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia
05.01.2006 r., Nr 4, poz. 48.
Na terenie objętym planem dokonane są podziały działek. Celem opracowania planu jest
zmiana przeznaczenia części terenu w jednostce 1 MN I i dokonanie nowego podziału
działek tak, aby w wyniku podziału, powstała droga wewnętrzna łącząca ze sobą już
istniejące tereny komunikacyjne.
W związku z powyższym uchwała Rady Gminy Święciechowa w przedmiotowej sprawie
jest w pełni uzasadniona.
Radny Mikołaj Kostaniak wnioskował o wskazanie dokładnej lokalizacji owych terenów,
które zostały mu wskazane.
11)

w

sprawie

Rocznego

Programu

Współpracy

Gminy

Święciechowa

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok,
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący
jednostki

samorządu

terytorialnego

obowiązek

uchwalenia

programu

współpracy

z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie. Program współpracy jest to podstawowy dokument, który
opisuje zasady współpracy pomiędzy samorządem a działającymi na danym terenie
organizacjami pozarządowymi.
„Roczny Program Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi na
2020 rok” opracowany na podstawie art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, stanowi uszczegółowienie przedmiotu współpracy ww.
podmiotów z Gminą Święciechowa w 2020 roku wraz z określeniem zadań priorytetowych
gminy realizowanych w 2020 roku oraz wysokości środków przeznaczonych na
realizowanie tych zadań. Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy
Święciechowa upoważnia Wójta Gminy Święciechowa do ogłoszenia, przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku określonych
w programie zadań priorytetowych oraz po rozstrzygnięciu konkursów, do zawarcia umów
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z przyznaniem
dotacji celowych na realizacje powyższych zadań.
Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podlegał
konsultacjom zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/249/2010 z dnia 29 października 2010 roku.
Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z konsultacji społecznych w zakresie projektu
uchwały.
Radny Dariusz Matuszewski zapytał czy zarządzenie Wójta Gminy za wynajem sali
dotyczy również Radnych, w odpowiedzi poinformowano, że tak.
Radna Anna Urbańska wypowiedziała się w temacie ciągłości składania ofert.
W owym temacie wypowiedział się również Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga podkreślając
szczegółowe warunki przyznawania dotacji.
Radny Mikołaj Kostaniak zapytał o cele szczegółowe dotyczące Centrum Wolontariatu,
gdyż na terenie gminy ono nie funkcjonuje. W odpowiedzi poinformowano, iż pomysł na
utworzenie takiego miejsca ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
12) w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie,
Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Primel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z
2019 r., poz. 217) działalność Centrum Integracji Społecznej finansowana jest m.in. z
dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tej
dotacji w przypadku, gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest ustalana,
jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz liczby uczestników zajęć
reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników
Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co miesiąc, przez okres
działalności Centrum, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za
który została przyznana dotacja.

Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie jest instytucją, która zastała utworzona przez
organizację pozarządową - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV”. Liczba uczestników
reintegracji zawodowej i społecznej w ww. Centrum wynosi 25 osób, które z powodu
różnego rodzaju trudności życiowych typu bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia,
konflikt z prawem znaleźli się w grupie osób nieaktywnych zawodowo i społecznie. Wśród
nich są trzy osoby z Gminy Święciechowa.
Proponowana w uchwale kwota, będąca podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność
Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie wynosi 120,00 zł, co przy trzech uczestnikach z
Gminy Święciechowa i siedmiu pracownikach zatrudnionych przez Centrum daje kwotę
1 200 zł dotacji miesięcznie.
W Centrum Integracji Społecznej na nowo odbywa się:
- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie
lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność
gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
Centrum Integracji Społecznej to instytucja, gdzie reintegracja społeczna i zawodowa
odbywa się równolegle, dzięki czemu szansa na powrót do pełnienia przez uczestników ról
społecznych i zawodowych jest zmaksymalizowana.
Wobec powyższego podjęcie ww. uchwały jest w pełni uzasadnione.
Radny Jerzy Machowiak zapytał jak długo osoba może przebywać w Centrum Integracji
Społecznej. W odpowiedzi poinformowano, iż umowy podpisywane są na rok, lecz
zdarzają się przypadki w których umowa jest cyklicznie przedłużana.
Pani Joanna Primel przedstawiła proces pomocy w CIS-ie.
Radny Mikołaj Kostaniak zapytał czy osoby, które znajdowały się w Centrum Integracji
Społecznej w Kłodzie znajdowały później pracę. W odpowiedzi poinformowano, że tak.
13) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020,
Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Primel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.
2137 – ze zmianami) do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z
profilaktyką
i
rozwiązywaniem
problemów
alkoholowych.
Zadania
te
w szczególności obejmują:
VIII. zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
IX.
udzielanie rodzinom, w których wysterują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,

X.

prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
XI.
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Według art. 4¹ ust. 2 cytowanej ustawy, realizacja ww. zadań prowadzona jest
w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
uchwalanego corocznie przez radę gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
14) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Święciechowa na rok 2020.
Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Primel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.
U. z 2019r., poz. 852) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ustala Rada Gminy.
Powyższy zapis doprecyzowany jest w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, w którym
wyszczególniono zadania, jakie powinna realizować Gmina w ramach Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Do zadań tych należą:
1)

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2)

udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

narkomanii,

pomocy

psychospołecznej i prawnej;
3)

prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej,

edukacyjnej

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4)

wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5)

pomoc

społeczna

osobom

uzależnionym

i

rodzinom

osób

uzależnionych

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Gminny

Program

Przeciwdziałania

Narkomanii

dla

Gminy

Święciechowa

został

opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na
terenie gminy.
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Święciechowa jest zasadne.
Radny Marcin Tajchert zapytał ile jest przypadków na terenie Gminy związanych
z narkomanią.
W odpowiedzi poinformowano, iż w marcu komendant policji przedstawi sprawozdanie
z zakresu analizy bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za rok 2019.
Ad.4. Wolne głosy i wnioski.
Radny Marcin Tajchert poruszył temat przekazywania destruktu asfaltowego na drogi
gminne oraz zapytał o planowane posiłki w Klubie Seniora.
Radny Mikołaj Kostaniak poruszył sprawę podwyżek za wywóz śmieci oraz plany
związane z otwarciem Klubu Malucha.
Radna Dominika Dudzisz podziękowała za przeniesienie sali oraz placu zabaw
w miejscowości Trzebiny oraz wnioskowała o dowiezienie piasku na teren placu zabaw
w w/w miejscowości

w celu zasypania dołu, następnie Radna zapytała o sprawę :

przekazania terenu przez KOWR pod boisko w Długiem Nowem, poruszyła temat
z zebrania wiejskiego w Długiem Nowem dotyczący hałasu spowodowanego przez tiry,
które przekraczając prędkość powodują hałas w porze nocnej oraz przedstawiła problem
mieszkańca, który wnioskuje o poprowadzenie dołem rynny przy sali wiejskiej.
Radna Lucyna Marciniak zapytała o sprawę remontu dachu na sali wiejskiej w Niechłodzie
oraz o przeprowadzane rozmowy z MZK w sprawie utworzenia kursu autobusu
z Niechłodu do Leszna.
Radna Anna Urbańska zapytała również o podwyżki za wywóz śmieci oraz wnioskowała
o broszury informacyjne dotyczące segregacji odpadów.
Radny Dariusz Matuszewski podziękował za zrealizowanie zadania przebudowy ul. Leśnej
w Przybyszewie, oraz wnioskował o wysypanie tłucznia na ul. Świerkową, dołożenie lampy
na ul. Leśną oraz zapytał czy Koła Gospodyń Wiejskich mogą zostać wpisane do
regulaminu sal wiejskich.
Radny Mikołaj Kostaniak również poruszył sytuacje Kół Gospodyń Wiejskich.
Radna Longina Raburska zapytała czy Radni mają możliwość protestu w sprawie
podwyżek cen za wywóz śmieci.

Radny Dariusz Matuszewski poruszył problem związany z wielkością oraz ilością
produkowanych opakowań przeznaczonych pod art. spożywcze czego rezultatem jest
problem z utylizacją opakowań przez mieszkańców, gdyż to na nich spada obowiązek
opłaty za ich wywóz.
Radna Edyta Borowczak poinformowała, iż czytnik jakości powietrza przy sali wiejskiej
w Święciechowie nie zawsze działa oraz poinformowała o planach utworzenia Komitetu
ochrony środowiska.
Radny Dawid Nowaczyk wnioskował, aby materiał, który zostaje z renowacji dróg
wykorzystywać na inne drogi gminne oraz poruszył sprawę rozwijającego się wirusa ASF.
Radna Anna Urbańska zapytała czy w tym roku zostanie zrealizowane odprowadzenie
deszczowe na ul. Leszczyńskiej w Długiem Starem.
Radny Jerzy Machowiak wnioskował o uporządkowanie terenu po byłym przedszkolu
w Gołanicach.
Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich Radnych na oficjalne przekazanie
nowego samochodu dla Zespołu Dzielnicowych w Święciechowie, które odbędzie się
21.11.2019 r. o godz. 12:00 na święciechowskim Rynku.
Radny Dariusz Matuszewski poruszył temat zwiększenia kwoty na przyznawane
stypendia sportowe.
Ad.5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
Wójt Gminy w odpowiedzi na wniosek Radnego Marcina Tajchert dotyczący destruktu
przedstawił jego składowanie na terenie Gminy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, następnie podjęto dyskusję w temacie utwardzania dróg destruktem
asfaltowym. Nawiązując do planowanych posiłków w Klubie Seniora poinformowano, iż nie
będzie on jadłodajnią, ale będzie można w nim przygotować sobie posiłki. Nadzór na
Klubem Seniora będzie miał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie.
Radna Longina Raburska wypowiedziała się w sposób pozytywny o planowanym otwarciu
Klubu Seniora informując o planowanych przedsięwzięciach Związku Emerytów
i Rencistów ze Święciechowy.
W odniesieniu do wniosków Radnego Mikołaja Kostaniaka, Radnej Longiny Raburskiej
oraz Radnej Anny Urbańskiej dotyczących podwyżki cen za wywóz śmieci Wójt
poinformował o zaistniałej sytuacji przedstawiając planowane działania Związku,
segregacji odpadów, problemu palenia śmieci przez gospodarstwa domowe, problemu
z przetargami na wywóz śmieci przez odpowiednie firmy.. Następnie podjęto dyskusję w
tym temacie.

Odnosząc się do planowanego otwarcia Klubu Dziecięcego Wójt poinformował, iż 30
grudnia odbędzie się oficjalne otwarcie Klubu Malucha oraz przedstawił zarys tego
wydarzenia.
W odpowiedzi na wniosek Anny Urbańskiej dotyczący odprowadzenia deszczowego na ul.
Leszczyńskiej w miejscowości Długie Stare Wójt podkreślił, iż Gmina dołoży wszelkich
starań aby zrealizować złożony wniosek do końca roku.
W nawiązaniu do wniosków złożonych przez Radną Dominikę Dudzisz poinformowano, iż
zostanie dowieziony piasek do Trzebin w celu zasypania dołu przy placu zabaw, następnie
podkreślono, iż sprawa przejęcia terenu pod boisko w Długiem Nowem jest w trakcie
realizacji. W odniesieniu do hałasu spowodowanego przez poruszające się tiry w porze
nocnej w Długiem Nowem podkreślono, iż zostanie wysłane pismo do właściciela firmy.
Odnosząc się do przeprowadzenia rynny pod chodnikiem przy sali wiejskiej podkreślono,
iż nie zostanie to wykonane ze względu na niedrożną kanalizację deszczową.
Nawiązując do zapytania Radnej Lucyny Marciniak dotyczącego dachu sali wiejskiej
w Niechłodzie poinformowano, iż w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 100.000,00
zł

na renowację dachu oraz przedstawiono przeprowadzone rozmowy związane

z utworzeniem nowej linii autobusu z Niehcłodu do Leszna.
W odpowiedzi na wniosek Radnego Dariusza Matuszewskiego poinformowano, iż
odzyskany tłuczeń zostanie przekazany na ul. Świerkową w Przybyszewie.
Nawiązując do wniosku Radnego Dawida Nowaczyka w sprawie destruktu asfaltowego
poinformowano, iż zostanie zwrócona uwaga na jego wywóz oraz lokalizację składowania.
Sekretarz Gminy odnosząc się do wniosku Radnego Dariusza Matuszewskiego w sprawie
dołożenia lampy na ul. Leśnej podkreślił, iż nie zostanie to zrealizowane z uwagi na
ograniczone środki w budżecie oraz przedstawił problem w podwyżkach opłaty za energię
elektryczną oraz rosnących kwotach kosztów bieżących.
Radna Anna Urbańska zapytała czy zmiana w budżecie o kwotę 6.080,00 zł wynika z
oszczędności z przeprowadzonych zadań w szkole.
Skarbnik Gminy poinformował, iż szkoły zabezpieczają środki, które pod koniec roku
zostają zwracane z poszczególnych zadań.
Sekretarz Gminy wypowiedział się w kwestii Kół Gospodyń Wiejskich. Następnie podjęto
dyskusję w temacie opłat za wynajem sali.
Wójt Gminy odnosząc się do podniesienia kwot stypendiów sportowych poinformował, iż
nie zostały one podniesione ze względu na ograniczony budżet.
W nawiązaniu do nie działającego czytnika jakości powietrza przy sali wiejskiej
w Święciechowie

poinformowano, iż zostanie on naprawiony oraz podjęto dyskusję

w temacie kontroli spalin w gospodarstwach domowych, utworzenia komitetu ochrony
środowiska oraz planowanych działań w tym temacie.
W odniesieniu do uporządkowania terenu po byłym przedszkolu w Gołanicach
poinformowano, iż zostanie on uporządkowany.
Wójt oraz Sekretarz Gminy wraz z Radnymi podjęli dyskusję w temacie ASF.
Ad.6 Zakończenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 16:15
Protokołowała

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Sandra Sztor

Mikołaj Kostaniak

