PROTOKÓŁ Nr 20/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
które odbyło się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 12:00
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

Tomasz Gorwa

11

Longina Raburska

12

Dawid Nowaczyk

13

Dariusz Matuszewski

14

Krzysztof Kołacki

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak
2. Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga
Nieobecni Radni: Maria Jolanta Kin.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Projekty uchwał:
1)

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku

budżetowego 2019,
2)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na

„Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Święciechowa”.
4.

Wolne głosy i wnioski.

5.

Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6.

Zakończenie.
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Skarbnik Gminy wniósł o zmianę porządku obrad poprzez dołączenie projektu uchwały w
sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał nowy porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Projekty uchwał:
1) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
2019,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na „Wykonanie
ścieżki rowerowej w m. Święciechowa”,
3) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.
4.

Wolne głosy i wnioski.

5.

Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6.

Zakończenie.

Radni przegłosowali nowy porządek obrad jednomyślnie.
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż wszyscy radni mieli możliwość
zapoznania się z treścią protokołu. Zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do treści.
Radna Anna Urbańska wniosła o zmianę zapisu w protokole z poprzedniego posiedzenia
komisji, poprzez uszczegółowienie wypowiedzi dot. budowy chodnika w Długiem Starem.
Ponieważ nikt nie wniósł więcej uwag do protokołu, radny Machowiak wniósł o przyjęcie
protokołu bez czytania.
Radni jednomyślnie przyjęli protokół.
Ad. 3 Zaopiniowanie materiałów – projektów uchwał na XVI Sesję Rady Gminy:
1) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku
budżetowego 2019,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
Wójt

Gminy

Święciechowa

przedkłada

Wysokiej

Radzie

projekt

uchwały

o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2019. Konieczność określenia
takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na
rok 2019, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2019 r. Wójt Gminy
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oszacował

wysokość

tych

wydatków

na

kwotę

562.314,79 zł. Kwota powyższa dotyczy zadań pn.:
- wydatki majątkowe w kwocie: 492.696,79 zł, w tym:
a) kwota 31.672,50 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym
na zadanie pn.: „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” – prace projektowe, w
związku z wydłużającym się procesem uzgadniania dokumentacji projektowej nie
możliwe jest sporządzenie i przedłożenie do dnia 31.12.2019 r.;
b) kwota 456.449,29 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym
na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III” – roboty
budowlane, zawarcie umowy w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania
o

udzielenie

zamówienia

publicznego

nastąpiło

w

dniu

29 października 2019 r. w związku z powyższym niemożliwym jest wykonanie
zadania do dnia 31.12.2019 r., jednocześnie nie sprzyjające warunki atmosferyczne
mogą istotnie wpłynąć na termin realizacji zadania w okresie zimowym;
c) kwota 1.500,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na
zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III” – inspektor
nadzoru;
d) kwota 3.075,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. w tym na
zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III” – inspektor
nadzoru;
- wydatki bieżące w kwocie: 69.618,00 zł, w tym:
h) kwota 69.618,00 zł – ostateczny termin dokonania wydatku – 30.06.2020r. dotyczy
kompleksowego

przygotowania

wniosku

o

dofinansowanie

projektu:

„Gmina

Święciechowa wspiera lokalną społeczność – Klub Seniora i Klub Rodziny w Gminie
Święciechowa”, w związku z wydłużeniem przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu
terminu oceny złożonych wniosków do końce lutego 2020 r. oraz dokonania
rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w I połowie 2020 r. nie jest możliwym
rozliczenie finansowe z wykonawcą, przygotowującym dokumentację aplikacyjną.
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Z uwagi na możliwość wystąpienia na początku roku 2020 warunków pogodowych
niesprzyjających zakończeniu zadań oraz w związku z przedłużającym się terminem
rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie ogłoszonym prze Wielkopolski Urząd
Marszałkowski w Poznaniu, Wójt Gminy proponuje ostateczny termin wydatkowania
środków na dzień 30 czerwca 2020 r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na
„Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Święciechowa”,
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 350.000,00 zł
na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Święciechowa”.
Wyżej wymienione zadanie jest zaplanowane w wydatkach budżetu Gminy Święciechowa na
rok 2020 w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
3) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
Zmiany budżetu gminy na rok 2019 dotyczą zmian po stronie dochodów na kwotę: 50.000,00
zł, zmian po stronie wydatków budżetu na kwotę: 231.957,00 zł.
Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:
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I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu na kwotę: 50.000,00 zł
na które składają się następujące zmiany:



przenosi się dochody pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z dz. 926 –
Kultura fizyczna, rozdz. 92601 na kwotę: 50.000,00 zł do dz. 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 na kwotę: 50.000,00 zł

zmiana

porządkująca plan finansowy.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na
przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: 231.957,00 zł, na które składają się
następujące zmiany:


przenosi się środki z dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 na kwotę:
231.957,00 zł do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.
90004 na kwotę: 231.957,00 zmiana porządkująca plan finansowy wydatków w
roku 2019 Urzędu Gminy w zakresie ujęcia w budżecie zadania ujętego w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa pn. „Utworzenie parku
rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców, podzadanie: etap I budowa Otwartej
Strefy Aktywności”.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Ad.4. Wolne głosy i wnioski.
Anna Urbańska zapytała o dokładanie do inwestycji z Powiatem, ponieważ wcześniej była
mowa o tym, że będzie to nie więcej niż 50%.
Ad.5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
Wójt wyjaśnił, że wielkość dofinansowania inwestycji z Zarządem Dróg Powiatowych jest
uzależniona od wielkości inwestycji. Na chwilę obecną kwota wykonania ścieżki rowerowej
nie jest jeszcze znana.
Ad.6. Zakończenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 12.20

Protokołowała
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Machowiak
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