PROTOKÓŁ Nr 35/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
które odbyło się w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 10:30
Udział w posiedzeniu wzięli:
1

Jerzy Machowiak

2

Dominika Dudzisz

3

Mikołaj Kostaniak

4

Lucyna Marciniak

5

Anna Wasilewska

6

Marcin Tajchert

7

Krzysztof Kołacki

8

Longina Raburska

9

Jerzy Kołodziej

10

Dariusz Matuszewski

11

Maria Jolanta Kin

12

Anna Urbańska

13

Dawid Nowaczyk

14

Edyta Borowczak

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – Marek Lorych
2. Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak
2. Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga
Nieobecni Radni: Tomasz Gorwa.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mikołaj Kostaniak odczytał porządek obrad:
1.

Otwarcie.

2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2020.

4.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Urzędu Gminy w Święciechowie z

Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku.
5.

Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:
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a) przedstawienie Raportu o stanie gminy,
b) debata nad przedstawionym raportem,
c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum
zaufania.
6.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2020 wraz z

informacją o stanie mienia komunalnego.
- Głosowanie Komisji nad przyjęciem sprawozdania.
7.

Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.

- Głosowanie Komisji nad przyjęciem sprawozdania.
8.

Projekty uchwał:

1)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2020,
2)

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania

budżetu Gminy Święciechowa za 2020 rok,
3)

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego

Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2020,
4)

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
5)

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
6)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata

2021 – 2030,
7)

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,

8)

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/258/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25

marca 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów

alkoholowych

przez

przedsiębiorców

prowadzących

sprzedaż

napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
9)

w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem

pod drogi,
10)

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o

dochodach gospodarstwa domowego,
11)

w sprawie przystąpienia Gminy Święciechowa do realizacji programu „Asystent

osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.
9. Przedłożenie do zaopiniowania Komisji Budżetu i Finansów wniosków o realizację zadań
w ramach inicjatywy lokalnej (dot. Komisji Budżetu i Finansów).
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
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12. Zakończenie.

Radni przegłosowali porządek obrad jednomyślnie.
Ad.2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż wszyscy radni mieli możliwość
zapoznania się z treścią protokołu. Zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do treści.
Ponieważ nikt nie wniósł uwag do protokołu, radny Kostaniak wniósł o przyjęcie protokołu
bez czytania.
Radni jednomyślnie przyjęli protokół.
Ad. 3 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2020.
Ocenę przedstawiła Joanna Primel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radny Marcin Tajchert zapytał czy statystyki i możliwości budżetu gminy ulegną zmianie po
wycofaniu Programu 500+.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że będzie to miało wpływ na budżet Gminy powodując wzrost
wskaźników o 20%. Nie wpłynie to na wysokość nadwyżki operacyjnej. Będzie to miało
wpływ na wysokość dochodów.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do Analizy.
Ad. 4 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Urzędu Gminy w Święciechowie z
Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku.
Sprawozdanie omówiła Weronika Bartkowiak – pracownik Urzędu Gminy.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Ad. 5 Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy.
Raport o stanie gminy przedstawił Patryk Tomczak – Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do raportu.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania
przedstawił Sekretarz Gminy Patryk Tomczak.
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W swej wypowiedzi poinformował, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 08.03.1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), Wójt co roku do dnia 31
maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i
strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Wójt gminy Święciechowa przedstawił dnia 20 maja 2021 r. Radzie Gminy Święciechowa
raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, wraz z udziałem
mieszkańców, Rada Gminy Święciechowa, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz
informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy
Święciechowa.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

Ad. 6 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2020 wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie przestawił Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania.
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów głosowali za pozytywnym wyrażeniem opinii o
Sprawozdaniu z wykonania budżetu w następujący sposób:
Za - 7 głosów
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymał się - 0 głosów
Nieobecny podczas głosowania radny Tomasz Gorwa.
Członkowie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej głosowali za
pozytywnym wyrażeniem opinii o Sprawozdaniu z wykonania budżetu w następujący sposób:
Za - 8 głosów
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymał się - 0 głosów
Podczas głosowania wszyscy członkowie komisji byli obecni.
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Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska głosowali za pozytywnym wyrażeniem
opinii o Sprawozdaniu z wykonania budżetu w następujący sposób:
Za - 4 głosy
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymał się - 0 głosów
Podczas głosowania wszyscy członkowie komisji byli obecni.

Ad. 7 Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.
Sprawozdanie finansowe Gminy przedstawił Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do sprawozdania.
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów głosowali za pozytywnym wyrażeniem opinii o
Sprawozdaniu finansowym Gminy w następujący sposób:
Za - 7 głosów
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymał się - 0 głosów
Nieobecny podczas głosowania radny Tomasz Gorwa.
Członkowie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej głosowali za
pozytywnym wyrażeniem opinii o Sprawozdaniu finansowym Gminy w następujący sposób:
Za - 8 głosów
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymał się - 0 głosów
Podczas głosowania wszyscy członkowie komisji byli obecni.
Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska głosowali za pozytywnym wyrażeniem
opinii o Sprawozdaniu finansowym Gminy w następujący sposób:
Za - 4 głosy
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymał się - 0 głosów
Podczas głosowania wszyscy członkowie komisji byli obecni.
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Ad. 8 Projekty uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2020,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
W swej wypowiedzi wyjaśnił, iż obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy wynika z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych. Zatwierdzenie sprawozdania winno nastąpić do dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
2)

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania

budżetu Gminy Święciechowa za 2020 rok,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
Skarbnik Gminy poinformował zebranych, iż z przepisu art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, że Rada Gminy Święciechowa, po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy, ze sprawozdaniem
finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy, nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, podejmuje
uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy Święciechowa.
Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy
Święciechowa za 2020 rok.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
3)

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego

Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2020,
Projekt uchwały omówił Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury – Marek Tulewicz.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie
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sprawozdania
przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia
bilansowego.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
 bilansu,
 rachunku zysków i strat,
 informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego

przez

organ

zatwierdzający

(art.

53

ust.

4

ustawy

o rachunkowości).
W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.
Radny Dariusz Matuszewski zapytał jaka kwota przeznaczona jest na remont Wiatraka.
Dyrektor Tulewicz poinformował, że jest to kwota 430 000,00 zł.
Więcej uwag radni nie wnieśli.
4) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż w związku z realizacją budżetu gminy Święciechowa oraz
otrzymaną w dniu 27.04.2021 r. promesą z WFOŚiGW w Poznaniu na udzielenie Gminie
Święciechowa pożyczki w wysokości: 160.789,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy
siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie”, niezbędne do zawarcia
umowy pożyczki jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Zaciągnięta pożyczka może być
umorzona w wysokości 20%, przy oprocentowaniu w zmiennym wysokości WIBOR 1M w
stosunku rocznym lecz nie mniej niż 2,5%.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

5) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
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Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż w związku z realizacją budżetu gminy Święciechowa oraz
otrzymaną w dniu 27.04.2021 r. promesą z WFOŚiGW w Poznaniu na udzielenie Gminie
Święciechowa pożyczki w wysokości: 238.472,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem
tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100) na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Wyminę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy
Święciechowa”, niezbędne do zawarcia umowy pożyczki jest podjęcie przedmiotowej
uchwały. Zaciągnięta pożyczka może być umorzona w wysokości 15%, przy oprocentowaniu
w zmiennym wysokości WIBOR 1M w stosunku rocznym lecz nie mniej niż 2,5%.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

6)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata

2021 – 2030,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
W swym wystąpieniu poinformował, iż w niniejszej uchwale dokonuje się następujących
zmian Uchwały Nr XXVII/223/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030:
1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2021 roku
– w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXXII/…/2021 z dnia 29.04.2021 r. oraz
zmianami dokonanymi od ostatniej sesji, zmienia się wielkość wydatków i ich elementów,
ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów, rozchodów i deficytu budżetowego;
2. zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na
poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XXXII/…/2021 z dnia
27.05.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021.

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.
7)

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
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Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
Skarbnik w swej wypowiedzi wyjaśnił, iż zmiany budżetu gminy na rok 2021 dotyczą
zwiększenia dochodów o kwotę: 154.468,40 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę
547.097,00 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 88.264,89 zł, zwiększenia deficytu
budżetowego o kwotę: 392.628,60 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 403.961,00
zł, zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę: 11.332,40 zł.
Równowaga budżetu przed zmianami:
Dochody

40.376.231,19 zł

Wydatki

Przychody

10.515.313,96 zł

Rozchody

47.991.545,15 zł
2.900.000,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------50.891.545,15 zł

50.891.545,15 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 7.615.313,96 zł
Równowaga budżetu po zmianach:
Dochody

40.530.699,59 zł

Wydatki

Przychody

10.919.274,96 zł

Rozchody

48.538.642,15 zł
2.911.332,40 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------51.449.974,55 zł

51.449.974,55 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 8.007.942,56 zł
Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczką, wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz
przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu
(…).
Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na
zwiększeniu dochodów o kwotę: 154.468,40 zł, na które składają się następujące zmiany:
 zwiększa się dochody w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę:
113.750,00 zł w związku z uchwałą nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego w 2021 roku, przyznającą Gminie Święciechowa pomoc finansową na budowę
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drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśnej w Gołanicach w kwocie: 93.750,00 zł oraz w
kwocie: 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2021;
 zwiększeniem środków w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę: 40.718,40 zł w związku z
zawarciem umowy na realizację Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, w związku z zawarciem umowy na realizację przedmiotowego Programu;

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na
zwiększeniu wydatków o kwotę: 547.097,00 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę:
88.264,89 zł, na które składają się następujące zmiany:
 zwiększa się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę:
113.750,00 zł w związku z uchwałą nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego w 2021 roku, przyznającą Gminie Święciechowa pomoc finansową na budowę
drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśnej w Gołanicach w kwocie: 93.750,00 zł oraz w
kwocie: 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2021;
 zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 3.000,00
zł w związku z wnioskiem o zmianę Funduszu Sołeckiego złożonym przez Sołectwo Długie
Stare;
 zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę
1.200,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na
odszkodowania związane z przejmowanymi nieruchomościami;
 przenosi się środki pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej tj. zmniejszenie w dz.
750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 o kwotę: 4.515,89 zł i zwiększa się wydatki w
dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę: 2.515,89 zł zmiana dotyczy konieczności
zabezpieczenia środków na odsetki od nowych pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW w
Poznaniu oraz o kwotę: 2.000,00 zł zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 par. 6050 na nowo utworzonym jednorocznym
zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długiem Starem (w tym
fundusz sołecki 16.769,80 zł)” – szczegóły zmiany opisano dalej;
 zmniejsza się wydatki w dz. 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75816 o kwotę: 11.332,40 zł
środki przeznacza się rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych od nowych pożyczek
zaciąganych w WFOŚiGW w Poznaniu w 2021 r.;


zwiększa się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę:

160.789,00 zł na wydatki związane z utworzenie nowego jednorocznego zadania
majątkowego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie” środki
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na realizację zadania pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z promesą nr
DPZ.420.2.15.2021.AC z dn. 27.04.2021 r.;


dokonuje się zmian po stronie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154

na kwotę: 15.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi;


zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę: 40.718,40 zł w związku z

zawarciem umowy na realizację Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, w związku z zawarciem umowy na realizację przedmiotowego Programu;


dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 855 –

Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na kwotę: 49.749,00 zł
w tym w ramach wydatków realizowanych przez Klub Dziecięcy kwota: 13.749,00 zł oraz
wydatków realizowanych przez Urząd Gminy kwota: 36.000,00 zł, zmiany dotyczą projektu:
„Gmina Święciechowa wspiera maluchy – utworzenie pierwszego klubu dziecięcego na
terenie Gminy Święciechowa”;


zwiększa się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdz. 90015 o kwotę: 240.702,20 zł w tym kwota: 238.472,00 zł dotyczy utworzenia
jednorocznego

zadania

majątkowego

pn.:

„Wymiana

oświetlenia

ulicznego

na

energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa” środki na realizację zadania
pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z promesą nr DPZ.420.2.14.2021.AC
z dn. 27.04.2021 r., kwota: 2.230,20 zł w rozdz. 90004 dotyczy zmiany funduszu sołeckiego
wsi Długie Stare i związana jest z uzupełnieniem środków na przedsięwzięciu związanym z
zakupem urządzeń parku Fitness w Długiem Starem, kwota zadania po zmianie: 18.269,56
zł;


zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdz. 92109 o kwotę: 6.269,80 zł na przedmiotową zmiana składają się następujące
zmiany:

zwiększenie

w

rozdz.

92109

par.

6050

o kwotę: 3.500,00 zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na koszty nadzoru
inwestorskiego

na

zadaniu

ujętym

w

Wieloletniej

Prognozie

Finansowej

Gminy

Święciechowa na lata 2021 – 2030 pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness
w Lasocicach”; pozostałe zmiany w dz. 921 wynikają, ze złożonego wniosku o zmianę
Funduszu Sołeckiego wsi Długie Stare i dotyczą przeniesienia środków i utworzenia nowego
jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długiem
Starem (w tym fundusz sołecki 16.769,80 zł)” kwota zadania: 18.769,80 zł zgodnie z opisem
w pkt. VI.

11

III. Załączniki nr 3, 3/1, 3/2 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w
roku 2021 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

IV.

Załącznik nr 4 – zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w roku 2021 z budżetu

gminy Święciechowa” wynikają ze zmian dokonanych zarządzeniami od ostatniej sesji.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.”
wynikają z wprowadzenia przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie: 4.700,00zł oraz
nowych pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW w Poznaniu na łączną kwotę: 399.261,00 zł
zgodnie ze zmianami opisanymi w pkt. II. Jednocześnie zabezpiecza się środki finansowe na
spłatę pierwszych rat kapitałowych od planowanych pożyczek – rozchody – na kwotę:
11.332,40 zł.

VI.

Załącznik nr 6/1 i 6/2 w załączniku dotyczącym wydatków Funduszu sołeckiego w

związku z wnioskiem Sołectwa Długie Stare o dokonanie zmiany przeznaczenia środków w
ramach Funduszu sołeckiego w 2021 r. z dnia 21 maja 2021 r. i tak:
 zmniejsza się wydatki o kwotę: 3.000,00 zł na zadaniu wykonanie projektu budowy ul.
Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 7.000,00 zł),
 zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.000,00 zł na zadaniu doposażenie Sali wiejskiej,
 zmniejsza się wydatki o kwotę: 3.000,00 zł na zadaniu doposażenie Sali wiejskiej – zakup
namiotów plenerowych,
 zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.000,00 zł na zadaniu doposażenie Sali wiejskiej zakup
grilla,
 zmniejsza się wydatki o kwotę: 10.000,00 zł na zadaniu remont Sali wiejskiej,
 zmniejsza się wydatki o kwotę łączną: 1.000,00 zł na wydatkach związanych z
organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców;
po zmianie wydatki Funduszu sołeckiego wsi Długie Stare w 2021 r. dotyczą następujących
przedsięwzięć:


wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz

sołecki: 7.000,00 zł) kwota: 7.000,00 zł,


doposażenie Sali wiejskiej kwota: 2.000,00 zł,



zakup urządzeń parku Fitness kwota: 18.269,56 zł,



wykonanie klimatyzacji Sali wiejskiej w Długiem Starem (w tym Fundusz sołecki

kwota: 16.769,80 zł) kwota: 16.769,80 zł,


organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców kwota: 2.000,00 zł (po 1.000,00 zł

w każdym z paragrafów);
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VII.

Załącznik nr 7 zmiany w załączniku

dotyczącym przychodów i wydatków

majątkowych w roku 2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczą dostosowania wartości poszczególnych wydatków
majątkowych do zmian dokonanych w 2021 r. oraz dotyczą wprowadzenia nowego zadania
majątkowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długiem Starem” kwota:
60.000,00 zł.

VIII.

Załącznik nr 8 - w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 na wydatki bieżące związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem infolinii dot.
szczepień przeciw COVID-19 oraz realizacji programu Wspieraj Seniora, wyodrębnia się w
budżecie gminy załącznik związany z dochodami i wydatkami bieżącymi w roku 2021 w
ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
8)

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/258/2021 Rady Gminy Święciechowa z

dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
Wyjaśnił, iż w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 i 566) oraz
rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 poz.
433), rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzającym od dnia 20 marca 2020 r. (Dz.
U. z 2020 r. poz. 491) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 566), od dnia 14 marca 2020 r.
wprowadzono ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
związanej z konsumpcją i podawaniem napojów.
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Znowelizowane zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn.
zmianami), w art. 31 zzca umożliwiły wprowadzenie Radzie Gminy zwolnień z opłaty oraz
wprowadzenia możliwości zwrotu części już wniesionej jednorazowo opłaty, o której mowa w
art. 11

1

ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zmianami).
W związku z powyższym dokonuje się rozszerzenia zapisów uchwały nr XXX/258/2021 z dn.
25.03.2021 r. poprzez wprowadzenie możliwości zwrotu 2/3 opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.
9)

w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem

pod drogi,
Projekt uchwały omówiła Aldona Frąckowiak – pracownik Urzędu Gminy.
W swej

wypowiedzi poinformowała, że właściciel działek

położonych w obrębie

Święciechowa oznaczonych ewidencyjnie nr 1190/6 o pow.498m2 ,nr 1190/8 o pow.507 ,
właściciel działek położonych w obrębie Święciechowa oznaczonych ewidencyjnie nr 1194/5
o pow. 118m2, nr 1194/10 o pow.580m2,nr 1194/17 o pow. 580m2, nr 1194/24 o
pow.579m2, nr 1194/31 o pow. 580m2, właściciele działek położonych w obrębie
Święciechowa oznaczonych ewidencyjnie nr 1192/7 o pow. 265m2, nr 1192/16 o
pow.530m2, nr 1192/23 o pow.529m2, nr 1192/30 o pow.529m2, właściciel działek
położonych w obrębie Święciechowa oznaczonych ewidencyjnie nr 1191/7 o pow. 35m2, nr
1191/9 o pow.170m2,nr 1191/11 o pow. 440m2, nr 1191/27 o pow. 239m2 , właściciel działki
położonej w obrębie Święciechowa oznaczonej ewidencyjnie nr 1191/21 o pow. 440m2,
właściciele działek położonych w obrębie Święciechowa oznaczonych ewidencyjnie nr
1192/38 o pow. 108 m2, nr 1192/43 o pow. 265m2
wnioskiem o przekazanie

na rzecz Gminy ww. działek

zwrócili się do tut. Urzędu z
z przeznaczeniem pod drogi

wewnętrzne. Gmina nabędzie ww. działki za 50,00zł brutto za każdą 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 .
Radny Marcin Tajchert zwrócił uwagę na małą odległość ww. działek od drogi S-5.
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Więcej pytań do projektu uchwały nie wniesiono.

10) w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego,
Projekt uchwały omówiła Joanna Primel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W swej wypowiedzi poinformowała iż, Ustawą z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) zmieniono ustawę z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.)
między innymi poprzez dodatnie art. 7 ust. 1e, zgodnie z którym rada gminy zobowiązana
jest określić, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), rada gminy zobowiązana
jest podjąć uchwałę w zakresie, o którym mowa powyżej do dnia 1 lipca 2021 roku. Ponadto,
zgodnie z treścią wskazanego przepisu, podjęta uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lipca
2021 roku.
W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Gminy Święciechowa niniejszej Uchwały jest
konieczne i wynika to bezpośrednio z wyżej wskazanych przepisów prawa, w tym w
szczególności z art. 7 ust. 1e znowelizowanej ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.)
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.
11) w sprawie przystąpienia Gminy Święciechowa do realizacji programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021.
Projekt uchwały omówiła Joanna Primel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W swej wypowiedzi poinformowała iż, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór
wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021
finansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Program adresowany jest do osób
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niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym, które
wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym.
Wsparciem asystenta zostaną objęte 2 osoby, z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, o łącznej liczbie 960 planowanych godzin usług. Całkowita
wartość programu 40718,40 zł.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

Ad. 9 Przedłożenie do zaopiniowania Komisji Budżetu i Finansów wniosków o
realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej (dot. Komisji Budżetu i Finansów).
Wnioski omówił Sekretarz Gminy Patryk Tomczak.
Poinformował, iż wpłynęło 7 wniosków na kwotę – 1 149 337,86 zł.
Wkład mieszkańców wynosi 383 435,83 zł, co stanowi 33,36% wartości inwestycji.
1. Budowa drogi ul. Spadochronowa oraz fragment ul. Balonowej w Strzyżewicach
KWOTA: 398 520 ZŁ
WKŁAD MIESZKAŃCÓW: 200 000 ZŁ / 50,19 %
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 45
PUNKTY: 8
Decyzja komisji: do realizacji w 2022 r.
2. Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie
KWOTA: 128 635,11 ZŁ
WKŁAD MIESZKAŃCÓW: 66 000,00 ZŁ / 51,3 %
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 4
PUNKTY: 6
Decyzja komisji: do realizacji w 2022 r.
3. Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Święciechowie (rejon ul. Śmigielskiej)
KWOTA: 57 371,37 ZŁ
WKŁAD MIESZKAŃCÓW: 17 208,41 ZŁ / 30 %
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 3
PUNKTY: 4
Decyzja komisji: do realizacji w 2022 r.
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4. Wykonanie nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Święciechowie
KWOTA: 425 000 ZŁ
WKŁAD MIESZKAŃCÓW: 63 750 ZŁ / 15 %
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 14
PUNKTY: 4
Decyzja komisji: do realizacji w 2022 r.
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Święciechowie
KWOTA: 18 706,54 ZŁ
WKŁAD MIESZKAŃCÓW: 5 611,96 ZŁ / 30 %
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 2
PUNKTY: 4
Decyzja komisji: do realizacji w 2022 r.
6. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach
KWOTA: 66 444,86 ZŁ
WKŁAD MIESZKAŃCÓW: 19 933,46 ZŁ / 30 %
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 3
PUNKTY: 4
Decyzja komisji: do realizacji w 2022 r.
7. Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w
Lasocicach
KWOTA: 54 659,98 ZŁ
WKŁAD MIESZKAŃCÓW: 10 932,00 ZŁ / 20 %
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 4
PUNKTY: 3
Decyzja komisji: do realizacji w 2022 r.
Komisja Budżetu i Finansów przegłosowała przyjęcie wszystkich 7 wniosków o realizację
zadań w ramach inicjatywy lokalnej w następujący sposób:
Za- 6
Przeciw – 0
Wstrzymał się - 1
Podczas głosowania jeden członek komisji był nieobecny.
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Ad.10. Wolne głosy i wnioski.
Radny Jerzy Kołodziej zapytał czy ZDP ustalił już termin czyszczenia studni kanalizacyjnych
w Krzycku Małym.
Radny Krzysztof Kołacki również zapytał o czyszczenie dróg oraz o wymianę dachówki na
budynku przedszkola.
Radna Lucyna Marciniak zapytała czy akcja z odbiorem folii od rolników była jednorazowa.
Radna Anna Urbańska wniosła o zamontowanie na końcu ul. Krótkiej hydrantu w celu
przeczyszczenia sieci wodociągowej.
Radna Dominika Dudzisz zapytała o sprawę boiska w Długiem Nowem oraz ponowiła
wniosek o naprawę nawierzchni asfaltowej drogi w Trzebinach.
Ad.11. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Zarząd Dróg Powiatowych zadeklarował wykonanie tych zadań do
końca czerwca br. Gmina zwróci się do wynajmującego o zabezpieczenie dachu
przedszkola. Akcja odbioru folii była jednorazowa. Wniosek dotyczący montażu hydrantu
zostanie przekazany odpowiedniej instytucji. Kwestia naprawy drogi w Trzebinach została
przekazana Zarządowi Dróg Powiatowych. Sprawa boiska w Długiem Nowem jest w toku
postępowania.
Ad.12. Zakończenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 12.45

Protokołowała
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mikołaj Kostaniak
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