PROTOKÓŁ Nr 42/2021
z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
które odbyły się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 11:00
Udział w posiedzeniu wzięli:
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów:
1.

Jerzy Kołodziej

2.

Jerzy Machowiak

3.

Maria Jolanta Kin

4.

Dariusz Matuszewski

5.

Anna Urbańska

6.

Mikołaj Kostaniak

7.

Edyta Borowczak

Nieobecny radny: Tomasz Gorwa.
Członkowie Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej:
1

Lucyna Marciniak

2

Anna Wasilewska

3

Longina Raburska

4

Mikołaj Kostaniak

5

Anna Urbańska

Nieobecni radni: Dominika Dudzisz, Dawid Nowaczyk, Krzysztof Kołacki.
Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1.

Marcin Tajchert

2.

Lucyna Marciniak

3.

Edyta Borowczak

Nieobecny radny: Dawid Nowaczyk.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – Marek Lorych
2. Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga
3. Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak
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Przewodniczący Rady Gminy wniósł aby posiedzenia komisji prowadził Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Mikołaj Kostaniak.
Radni nie wnieśli sprzeciwu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mikołaj Kostaniak odczytał porządek obrad:
1.

Otwarcie.

2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.

Projekty uchwał:

1)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata

2021 – 2030,
2)

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,

3)

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za

usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
4)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022,
5)

w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem

pod drogę,
6)

w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowie z przeznaczeniem

pod drogę,
7)

w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Przybyszewo z przeznaczeniem pod

drogę,
8)

zmieniająca uchwałę nr XIV/110/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21

listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w
Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
9)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2022,
10)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla

Gminy Święciechowa na rok 2022,
11)

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/343/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25

listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Święciechowa w
sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa,
12)

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy,

13)

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Święciechowa oraz planów pracy

Komisji na rok 2022,
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14)

zmieniająca uchwałę nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja

2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
4.

Wolne głosy i wnioski.

5.

Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6.

Zakończenie.

Radni przyjęli porządek obrad jednomyślnie.
Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
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, Wiceprzewodniczący rady wniósł o przyjęcie
protokołu bez czytania.
Radni jednomyślnie przyjęli protokół.
Ad. 3 Projekty uchwał:
1)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na

lata 2021 – 2032,
Projekt uchwały omówił skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
W swej wypowiedzi 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 – 2032:
1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2021 roku
– w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XXXVIII/347/2021 z dnia
16.12.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 zmienia się wielkość dochodów i
wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu
budżetowego; jednocześnie aktualizuje się dane dla lat 2022 – 2032 w związku z
autopoprawkami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 –
2032 uwzględniającej projekt budżetu na rok 2022 wraz z autopoprawkami;
2. zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na
poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XXXVIII/347/2021 z dnia
16.12.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021, jednocześnie aktualizuje się
dane dla lat 2022 – 2032 w związku z autopoprawkami do Wieloletniej Prognozy Finansowej
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Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032 uwzględniającej projekt budżetu na rok 2022 wraz
z autopoprawkami;
Nakłady finansowe na nowo utworzone zadania bieżące i majątkowe przedstawiają się
następująco:
Zadania bieżące:
Nazwa zadania:
„Laboratoria Przyszłości” – SP Święciechowa
Łączne nakłady do poniesienia: 101.100,00 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.
Data zakończenia inwestycji: 2022 r.
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły
otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą
mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne
umiejętności.

Laboratoria Przyszłości SP Święciechowa
Wyszczególnienie
rok

Kredyty,
środki własne

pożyczki
preferencyjne

Fundusze
strukturalne i inne

Dotacje

zagraniczne

krajowe

razem

środki bezzwrotne

2021

0,00

0,00

0,00

60 660,00

2022

0,00

0,00

0,00

40 440,00

ogółem

0,00

0,00

0,00

101 100,00

60
660,00
40
440,00
101
100,00

Nazwa zadania:
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„Laboratoria Przyszłości” – SP Długie Stare
Łączne nakłady do poniesienia: 60.000,00 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.
Data zakończenia inwestycji: 2022 r
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły
otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą
mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne
umiejętności.
Laboratoria Przyszłości SP Długie Stare
Wyszczególnienie
rok

Kredyty,
środki własne

pożyczki
preferencyjne

Fundusze
strukturalne i inne

Dotacje

zagraniczne środki

krajowe

razem

bezzwrotne

2021

0,00

0,00

0,00

36 000,00

2022

0,00

0,00

0,00

24 000,00

ogółem

0,00

0,00

0,00

60 000,00

36
000,00
24
000,00
60
000,00

Nazwa zadania:
„Laboratoria Przyszłości” – SP Lasocice
Łączne nakłady do poniesienia: 60.000,00 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.
Data zakończenia inwestycji: 2022 r.
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły
otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą
mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne
umiejętności.
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Laboratoria Przyszłości SP Lasocice
Wyszczególnienie
rok

Kredyty,
środki własne

pożyczki
preferencyjne

Fundusze
strukturalne i inne

Dotacje

zagraniczne środki

krajowe

razem

bezzwrotne

2021

0,00

0,00

0,00

36 000,00

2022

0,00

0,00

0,00

24 000,00

ogółem

0,00

0,00

0,00

60 000,00

36
000,00
24
000,00
60
000,00

zadania majątkowe:
Nazwa zadania:
„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED – na terenie Gminy
Święciechowa”
Łączne nakłady do poniesienia: 269.616,00 zł.
Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.
Data zakończenia inwestycji: 2022 r.
Celem zadania jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego na majątku stanowiącym własność
Gminy Święciechowa na energooszczędne typu LED.
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy
Święciechowa
Wyszczególnienie
rok

Kredyty,
środki własne

pożyczki
preferencyjne

Fundusze
strukturalne i inne

Dotacje

zagraniczne

krajowe

razem

środki bezzwrotne

2021

31 144,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

238 472,00

0,00

0,00

31
144,00
238
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472,00
ogółem

31 144,00

238 472,00

0,00

0,00

269
616,00

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 budżetu Gminy na rok 2021,

Projekt uchwały omówił skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
W swej wypowiedzi poinformował, iż zmiany budżetu gminy na rok 2021 dotyczą
zwiększenia dochodów o kwotę: 251.100,00 zł, zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę
75.812,00 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 162.165,10 zł, zmniejszenia deficytu
budżetowego o kwotę: 326.912,00 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 238.472,00
zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę: 88.440,00 zł.
Równowaga budżetu przed zmianami:
Dochody
Przychody

45.575.944,34 zł
7.139.281,22 zł

Wydatki
Rozchody

50.185.344,56 zł
2.529.881,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------52.715.225,56 zł

52.715.225,56 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 4.609.400,22 zł
Równowaga budżetu po zmianach:
Dochody
Przychody

45.827.044,34 zł
6.900.809,22 zł

Wydatki
Rozchody

50.109.532,56 zł
2.618.321,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------52.727.853,56 zł

52.727.853,56 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 4.282.488,22 zł
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Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczką 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: 251.100,00 zł, na które składają się następujące zmiany:


zwiększa się dochody w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem, rozdz. 75621 o kwotę: 30.000,00 zł w związku z wyższym niż planowanym
zrealizowaniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych;


zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, o kwotę:

221.100,00

zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr

FB-

I.3111.435.2021.13 z dn. 29.11.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 30.11.2021 r.) oraz nr
FB-I.3111.1.2021.2 z dn. 02.12.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 03.12.2021 r.), zgodnie z
którym Gmina Święciechowa otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu
„Laboratoria Przyszłości” w tym dla szkół podstawowych w Długiem Starem i Lasocicach po
60.000,00 zł oraz dla szkoły podstawowej w Święciechowie kwotę: 101.100,00 zł.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na
zmniejszeniu wydatków o kwotę: 75.812,00 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę:
162.165,10 zł, na które składają się następujące zmiany:
- przenosi się środki na wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna, poprzez zmniejszenie
w rozdz. 75022 o kwotę: 30.000,00 zł i zwiększenie w rozdz. 75023 o kwotę: 30.467,67,00 zł
zmiana porządkująca budżet w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- zmniejsza się wydatki w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 o kwotę: 2.745,76 zł,
zmiana porządkująca budżet w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
- zwiększa się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 258.000,00 zł, w tym:


zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80101, o kwotę: 132.660,00 zł w związku z

zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2021.13 z dn. 29.11.2021 r.
(wpływ do tut. Urzędu w dn. 30.11.2021 r.) oraz nr FB-I.3111.1.2021.2 z dn. 02.12.2021 r.
(wpływ do tut. Urzędu w dn. 03.12.2021 r.), zgodnie z którym Gmina Święciechowa
otrzymała

środki

z

Funduszu

Przeciwdziałania

COVID-19

na

realizację

zadania
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polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria
Przyszłości” w tym dla szkół podstawowych w Długiem Starem i Lasocicach po 60.000,00 zł
oraz dla szkoły podstawowej w Święciechowie kwotę: 101.100,00 zł, w związku z brakiem
możliwości realizacji zadania w całości w budżecie roku 2021 ujmuje się po stronie
wydatków 60% wskazanych powyżej kwot tj. 132.660,00 zł w tym dla: szkół podstawowych w
Długiem Starem i Lasocicach po 36.000,00 zł oraz dla szkoły podstawowej w Święciechowie
kwotę: 60.660,00 zł, pozostałe środki w 2021 r. przeznacza się na rozchody na rachunki
lokat (88.440,00 zł), wprowadzone zostaną do budżetu roku 2022 po stronie przychodów i
wydatków, jednocześnie tworzy się nowe zadania bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2032 związane z realizacją przedsięwzięć:
„Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Długiem Starem”, „Laboratoria Przyszłości
Szkoła Podstawowa w Lasocicach” i „Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w
Święciechowie”, przedsięwzięcia realizowane będą w latach 2021 – 2022, a nakłady
finansowe stanowią odpowiednio w roku 2021 – 60% i w roku 2022 – 40% otrzymanych
środków na ich realizację;


zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, o

kwotę: 36.900,00 zł w związku z utworzeniem nowego jednorocznego zadania majątkowego
pn.: „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem
szkoły w m. Długie Stare”,


przenosi się środki po stronie wydatków placówek oświatowych i Urzędu Gminy, i tak:

Szkoła Podstawowa w Święciechowie
- zmiany w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę: 34.999,00 zł,
- zmiany w dz. 801 rozdz. 80150 na kwotę: 50,00 zł,
Przedszkole w Święciechowie
- zmiany w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę: 21.936 zł oraz zmniejszenie o kwotę: 1.780,00 zł,
- zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę: 100,00 zł,
- zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80149 o kwotę: 1.680,00 zł,
Urząd Gminy w Święciechowie
- zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80113 na kwotę: 467,67 zł,
 przenosi się środki na wydatki w dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 na kwotę:
14.400,00 zł zmiana porządkująca budżet w zakresie wydatków na przeciwdziałania
alkoholizmowi, realizowanych przez Urząd Gminy w Święciechowie,
 przenosi się środki na wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 na kwotę:
10.000,00 zł zmiana porządkująca budżet w zakresie wydatków realizowanych przez GOPS
w Święciechowie oraz w rozdz. 85295 na kwotę: 0,44 zł zmiana porządkująca budżet w
zakresie wydatków realizowanych przez CUW w Święciechowie,
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 zmniejsza się wydatki w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdz. 85395 o kwotę: 34.154,54 zł zmiana porządkująca budżet w zakresie wydatków
realizowanych przez Urząd Gminy w Święciechowie,
 przenosi się środki na wydatki w dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85502 na kwotę: 500,00 zł
zmiana porządkująca budżet w zakresie wydatków realizowanych przez GOPS w
Święciechowie oraz w rozdz. 85516 na kwotę: 4.224,17 zł zmiana porządkująca budżet w
zakresie wydatków realizowanych przez Klub Dziecięcy w Święciechowie;
 zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: 238.472,00 zł w związku z koniecznością przesunięcia
terminu

realizacji

zadania

majątkowego

pn.:

„Wymiana

oświetlenia

ulicznego

na

energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa” na rok 2022 (w związku z
koniecznością oczekiwania na materiał oraz COVID-19), zmniejsza się planowane na rok
2021 wpływy z przychodów z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
o kwotę: 238.472,00 zł, przenosi się jednocześnie to zadania z jednorocznych wydatków
majątkowych do wieloletnich wydatków majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2032, w związku z powyższym wartość
nakładów finansowych planowanych na rok 2021 na realizację przedmiotowego zadania
wynosi: 31.144,00 zł oraz w roku 2022: 238.472,00 zł;
 zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.
92109 o kwotę: 30.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie wydatków
realizowanych przez Urząd Gminy związanych z utrzymaniem sal wiejskich oraz przenosi się
wydatki w rozdz. 92195 na kwotę: 1.970,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w
zakresie wydatków Funduszy sołeckich związanych z organizacją imprez kulturalnych dla
mieszkańców i tak:
Sołectwo Lasocice
zmniejszenie dz. 921 rozdz. 92195 par. 4300 na kwotę: 1.000,00 zł,
zwiększenie dz. 921 rozdz. 92195 par. 4210 na kwotę: 1.000,00 zł,
Sołectwo Piotrowice
zmniejszenie dz. 921 rozdz. 92195 par. 4300 na kwotę: 330,00 zł,
zwiększenie dz. 921 rozdz. 92195 par. 4210 na kwotę: 330,00 zł,
Sołectwo Święciechowa
zmniejszenie dz. 921 rozdz. 92195 par. 4210 na kwotę: 3.300,00 zł,
zwiększenie dz. 921 rozdz. 92195 par. 4300 na kwotę: 3.300,00 zł,
 przenosi się środki na wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 na kwotę:
3.000,00 zł zmiana porządkująca budżet w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd
Gminy w Święciechowie.
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III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2021” do niniejszej uchwały
odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji.

IV.

Załączniki nr 4, 4/1, 4/2 - zmiany w załącznikach

dotyczących wydatków

majątkowych w roku 2021 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.”
zmiany dotyczą zmniejszenia przychodów o planowaną do zaciągnięcia w 2021 r. pożyczkę
w WFOŚiGW na kwotę: 238.472,00 zł oraz zwiększenia rozchodów na przelewy na rachunki
lokat o kwotę: 88.440,00 zł w zakresie zmian opisanych w pkt. II, w tym dotyczących
środków na realizację przedsięwzięć przez placówki oświatowe: „Laboratoria przyszłości”.

VI.

Zmiany w załącznikach 6/1 i 6/2 „Wydatki z funduszu sołeckiego gminy Święciechowa

na rok 2021” wynikają z dostosowania nazwy zadania realizowanego w ramach funduszu
sołeckiego wsi Długie Stare do wniosku z dnia 13.05.2021 r. tj. zmiany z nazwy zadania:
„Zakup urządzeń do strefy fitness” na nazwę: „Zakup urządzeń do strefy rekreacyjnej” oraz
zmian opisanych w pkt. II.

VII.

Wprowadza się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki w

roku 2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria Przyszłości”, w
związku z otrzymaniem środków na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie
ze zmianami opisanymi w pkt. I i II – załącznik stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Radny Dariusz Matuszewski zapytał na co mogą być wydatkowane środki z programu
Laboratoria Przyszłości.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że wydatki będą obejmowały wyposażenie pracowni.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
3)

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności

za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
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Projekt uchwały omówiła Joanna Primel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W swej wypowiedzi poinformowała, iż w myśl art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 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., Uchwałą Nr
XIV/112/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2019r. oraz Uchwałą Nr
XXV/217/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 listopada 2020r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022
r. (Dz. U. 2021 poz. 1690) ustalono, że począwszy od stycznia 2022 r. obowiązywać będzie
minimalne wynagrodzenie w kwocie 3010,00 zł, a minimalną stawkę godzinową ustala się na
19,70 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.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
4)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022,
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Projekt uchwały omówiła Joanna Primel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W swej wypowiedzi poinformowała, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r. poz. 1249) 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 2022.
Założenia Programu współgrają z założeniami zawartymi w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Święciechowa na lata 2014 – 2024.
Program powstał w oparciu o diagnozę problemów przemocy w rodzinie przeprowadzoną
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie.
Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
5)

w

sprawie

nabycia

działki

położonej

w

obrębie

Święciechowa

z

przeznaczeniem pod drogę,
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak.
W swej wypowiedzi poinformował, iż współwłaściciele działki położonej w obrębie
Święciechowa oznaczonej ewidencyjnie nr 1135/6 o pow. 4369m2, zwrócili się do tut.
Urzędu z wnioskiem o przekazanie ww. działki z na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod
drogę wewnętrzną. Gmina nabędzie ww. działkę za 50,00zł brutto.
Przekazanie działki 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.
6)

w

sprawie

nabycia

działki

położonej

w

obrębie

Święciechowie

z

przeznaczeniem pod drogę,
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak
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W swej wypowiedzi poinformował, iż właściciel działki położonej w obrębie Święciechowa
oznaczonej ewidencyjnie nr 1196/27 o pow. 4413 m2 , zwrócił się do tut. Urzędu
wnioskiem o przekazanie

na rzecz Gminy ww. działki

z

z przeznaczeniem pod drogę

wewnętrzną. Gmina nabędzie ww. działkę za 50,00zł brutto .
Przekazanie działki na rzecz Gminy daje wnioskodawcy 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.
7)

w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Przybyszewo z przeznaczeniem

pod drogę,
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak.
W swej wypowiedzi poinformował, iż właściciel działki położonej w obrębie Przybyszewo
oznaczonej ewidencyjnie nr 718/3 o pow. 496 m2 , zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o
przekazanie na rzecz Gminy ww. działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Gmina
nabędzie ww. działkę za 50,00zł brutto .
Przekazanie działki na rzecz Gminy daje wnioskodawcy 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.

8)

zmieniająca uchwałę nr XIV/110/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21

listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w
Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak.
W swej wypowiedzi poinformował, iż zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011
roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) wysokość opłaty
za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę ustala rada gminy
w drodze uchwały. W związku z powyższym

niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie

opłaty za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym w Święciechowie prowadzonym przez Gminę
Święciechowa w wysokości 400,00 zł miesięcznie.
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W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 r. projektu, który współfinansował
funkcjonowanie klubu środkami unijnymi, podniesienie opłaty stałej pozwoli pokryć wzrost
wydatków na utrzymanie klubu dziecięcego.
Z kalkulacji ekonomicznej, przy założeniu 20 dni pobytu dziecka w miesiącu do 10 godzin
dziennie wynika, że koszt pobytu jednego dziecka w klubie to 1326,67 zł miesięcznie. Mając
powyższe na uwadze, zaproponowana w uchwale kwota 400 zł miesięcznie stanowi 30%
kosztów pobytu dziecka w klubie, natomiast pozostałe 70% obciąża Gminę Święciechowa.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Radna Edyta Borowczak zapytała ile dzieci jest na liście rezerwowej.
Kierownik Klubu Dziecięcego poinformowała, iż na chwilę obecną jest to 18 dzieci.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
9)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2022,
Projekt uchwały omówiła Magdalena Jaraczewska-Wieczorek – pracownik Urzędu Gminy.
W swej wypowiedzi poinformowała, iż zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2277 – 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 opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,

XI.

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
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XII.

podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

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.

10) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Święciechowa na rok 2022,
Projekt uchwały omówiła Magdalena Jaraczewska-Wieczorek – pracownik Urzędu Gminy.
W swej wypowiedzi poinformowała, iż zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz. 2050 ze zm.) 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.
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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.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

11)

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/343/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25

listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Święciechowa w
sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa,
Projekt uchwały omówiła Magdalena Jaraczewska-Wieczorek – pracownik Urzędu Gminy.
W swej wypowiedzi poinformowała, iż W związku z oczywistą omyłką polegającą na
niewłaściwym zapisie numeracji ustępów nastąpiła konieczność sprostowania błędu, co
niniejszą uchwałą zostaje uczynione.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
12)

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy,

Projekt uchwały omówiła Magdalena Jaraczewska-Wieczorek – pracownik Urzędu Gminy.
W swej wypowiedzi poinformowała, iż w związku z ostatnią zmianą Statutu Gminy konieczne
jest przygotowanie tekstu jednolitego uchwały, co niniejszą uchwałą jest czynione.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

13)

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Święciechowa oraz planów pracy

Komisji na rok 2022,
Projekt uchwały omówiła Magdalena Jaraczewska-Wieczorek – pracownik Urzędu Gminy.
W swej wypowiedzi poinformowała, iż przedłożona uchwała zawiera propozycje planu pracy
Rady Gminy Święciechowa oraz Komisji Stałych Rady Gminy zgodnie z § 66 ust.1 Statutu
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Gminy Święciechowa przyjętego Uchwałą Nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia
15 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. z 2020 r. poz. 6964 ze zm.), które działają zgodnie z
rocznym planem działania. Plany pracy zostały zgłoszone przez Przewodniczącego Rady i
Przewodniczących poszczególnych Komisji.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

14)

zmieniająca uchwałę nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27

maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga.
W swej wypowiedzi poinformował, iż w związku z realizacją budżetu gminy Święciechowa w
dniu 27.04.2021 r. Gmina otrzymała promesę 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.:
„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy
Święciechowa”. W związku z koniecznością dostosowania terminu uruchomienia pożyczki do
terminów

realizacji

zadania

przypadających

na

ostatni

kwartał

2021

r.

i pierwszym kwartał 2022r. dokonuje się przesunięcia terminu uruchomienia pożyczki na rok
2022.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Ad. 5 Wolne głosy i wnioski.
Radna Anna Urbańska zapytała o program dofinansowania „deszczówki”. Zaproponowała
wykorzystać program w Przedszkolu w Święciechowie oraz w szkole Długiem Starem.
Ponadto wniosła aby przejrzeć konary drzew w parku w Długiem Starem. Następnie
poinformowała, iż otrzymała zarzut od mieszkańców, że są przyjmowane do Przedszkola w
Święciechowie w pierwszej kolejności dzieci z innych gmin.
Radny Dariusz Matuszewski zapytał czy jest planowana w perspektywie przyszłych lat
budowa spalarni śmieci.
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Ad. 6 Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
Wójt poinformował, że Gmina rozważa wzięcie udziału w Programie „Deszczówka”. Ponadto
Gmina współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zostanie
dokonany przegląd drzew przy szkole w Długiem Starem. Odpowiadając na zarzut dotyczący
rekrutacji do Przedszkola, Wójt Gminy poinformował, iż w tym roku żadne dziecko
niemieszkające na terenie Gminy nie zostało przyjęte do Przedszkola w Święciechowie.
Ponadto Wójt poinformował, iż na chwilę obecną nie ma planów dotyczących budowy
spalarni śmieci na terenie Gminy.
Ad.7. Zakończenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 12:15
Protokołowała
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mikołaj Kostaniak
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