Protokół nr XLVI/18
z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej dnia 24 maja 2018 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej
Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław
Kasperski, który powitał radnych Rady Miejskiej Śmigla, Zastępcę Burmistrza, kierowników
i dyrektorów jednostek podległych Gminie, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli,
pracowników Urzędu, radcę prawnego, oraz mieszkańców gminy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co pozwala na
podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych, zaproszonych gości i
sołtysów z XLVI sesji Rady Miejskiej Śmigla stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2.
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad w stosownym terminie został
radnym przekazany.
Porządek sesji:
1.

Otwarcie sesji.

2.

Przedstawienie porządku sesji.

3.

Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady.

4.

Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

5.

Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.

6.

Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.

7.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami
pozarządowymi za rok 2017 r.

8.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu za 2017 rok.

9.

Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

10.

Interpelacje i zapytania radnych.

11.

Zapytania sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli.

12.

Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018,
2) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018 2027,
3) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na prace
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konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
13.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.

Odpowiedzi na zapytania

15.

Wolne głosy i wnioski.

16.

Zakończenie sesji.
Przewodniczący przekazał, że do kompetencji Rady Miejskiej Śmigla należy ustalenie

wynagrodzenia dla Burmistrza Śmigla. Zmiana wynagrodzenia spowodowana jest wejściem
w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych.

Został więc przygotowany projekt stosownej uchwały.

Uchwała została omówiona na posiedzeniu komisji finansowo - gospodarczej i otrzymała
pozytywną opinię.
W związku z tym Przewodniczący zaproponował aby wprowadzić projekt tej uchwały
do porządku obrad jak pkt 12 ppkt 4. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Przewodniczący Rady poddał więc pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały
do porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” wprowadzeniem projektu uchwały 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt ww. uchwały został wprowadzony do
porządku obrad w pkt 12, jako ppkt. 4.
Następnie Przewodniczący przystąpił do przegłosowania zmienionego porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” przyjęciem porządku obrad - 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Zmieniony porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XLV sesji Rady Miejskiej
Śmigla. Poinformował, że protokół wiernie odzwierciedla przebieg obrad i jest do wglądu w
Biurze Rady. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie wniesiono.
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Wobec powyższego Przewodniczący przeprowadził głosowanie:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.
Przewodniczący Rady Wiesław Kasperski przedstawił informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do przedstawionej przez Przewodniczącego Rady informacji pytań nie było.

Ad.5.
Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla
przedstawiła Burmistrz Śmigla i stanowi ono załącznik nr 3 do protokołu.
Pytań nie było.

Ad.6.
Informacja Burmistrza Śmigla z działalności w okresie między sesjami stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Informacja została przekazana pocztą elektroniczną.
Pytań do złożonej informacji nie było.

Ad. 7.
Następnie Przewodniczący Rady Wiesław Kasperski poprosił o przedstawienie
sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami
pozarządowymi za rok 2017, które przedstawił Pan Michał Majer – pracownik urzędu.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.8.
Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu z działalności
Ośrodka za rok 2017 przedstawiła kierownik OPS Pani Barbara Kuderska. Pani kierownik
poinformowała, że przedstawiając sprawozdanie, które radni otrzymali w formie
elektronicznej – stanowi załącznik nr 6 do protokołu – zaakcentuje tylko niektóre sprawy,
które w tym sprawozdaniu zostały poruszone. Pani Kierownik przybliżyła następujące
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kwestie: wielkości zatrudnienia w Ośrodku, kwestie zadań realizowanych przez Ośrodek w
trzech sekcjach: pracy socjalnej, usług opiekuńczych oraz świadczeń rodzinnych i
alimentacyjnych.
Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych przekazał, że sprawozdanie szczegółowo
zostało omówione na posiedzeniu komisji. Członkowie komisji zapoznali się z tematyką –
uwag nie było. Przewodniczący Komisji życzył pani kierownik dalszych tak dobrych
wyników pracy.

Ad.9.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie oceny zasobów
pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Śmigiel. Ocenę przedstawiła także kierownik
OPS.
Ocenę zasobów pomocy społecznej sporządzono na podstawie art. 16 a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w oparciu analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej. Ocena zasobów pomocy społecznej obejmuje przegląd infrastruktury
społecznej, kadry ośrodka pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
nakładów na zadania w sferze pomocy społecznej, bez względu na podmiot który je realizuje.
Ponadto w ramach analizy sytuacji świadczeniobiorców określono sytuacje osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy.
Dane do wypełnienia formularzy pozyskano ze zbioru danych ośrodka pomocy społecznej
oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, od Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień, z Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu oraz od przedstawicieli organizacji
działających w sferze pomocy społecznej.
Pytań do przedstawionej oceny nie było.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych przekazał, że także to sprawozdanie
szczegółowo zostało omówione na posiedzeniu komisji. Członkowie komisji zapoznali się z
tematyką – uwag nie było.

Ad.10.
Interpelacje i zapytania radnych – nie było.

Ad.11.
Zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – nie było.
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Ad. 12.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018.
Projekt uchwały omówił Skarbnik Śmigla – Piotr Szmytkowski. Przedstawił projekt
uchwały i wyjaśnił, że zmiany dotyczą :
1. Dochody
a) Rozdział 75023 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu różnych opłat.
b) Rozdział 76515 – zwiększenie o kwotę 170 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień i
odsetek.
c) Rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
d) Rozdział 75618 – zwiększenie o kwotę 9.005 zł z tytułu wpływu opłaty

- za

pozwolenie na wycinkę drzew.
e) Rozdział 75801 – zmniejszenie o kwotę 34.405 zł z uwagi na obniżenie części
oświatowej subwencji ogólnej.
f) Rozdział 75814 – zwiększenie o 180 zł z tytułu wpływu różnych opłat.
g) Rozdział 80103 i 80104 – zwiększenie dochodów o kwotę 645.270 zł na podstawie
pisma od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie realizacji zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego w 2018 roku.
h) Rozdział 85228 – zwiększenie o kwotę 35.000 zł na podstawie pisma od Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie realizacji zadań własnych w ramach programu „Usługi
opiekuńcze opieka 75+”
i) Rozdział 90001 – zwiększenie o kwotę 50.000 zł - dotacja celowa otrzymana ze
Starostwa Powiatowego w Kościanie z przeznaczeniem na budowę sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nietążkowie.
j) Rozdział 90015 – zwiększenie o kwotę 12.000 zł z uwagi na wpływy za energię
elektryczną.

2. Wydatki
a) Rozdział 01008 (Melioracje wodne) i 02001 (Gospodarka leśna) – przeniesienia
pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika Wydziału.
b) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie
o kwotę 100.000 zł z uwagi na zwiększone wydatki z tytułu zawartych umów.
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c) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie
o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
d) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zwiększenie o kwotę 113.666 zł na poczet
wydatków realizowanych w ramach programów współfinansowanych środkami
zewnętrznymi.
e) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe oraz 80149 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – przeniesienia pomiędzy
paragrafami na wniosek kierownika jednostki.
k) Rozdział 80104 Przedszkola – kwota 200.000 zł - zabezpieczenie środków na
zwiększone wydatki wynikające z realizacji zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2018 roku.
f) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 83.195 z uwagi
na zwiększone wydatki z tytułu zawieranych umów.
g) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia
wydatków o kwotę 91.359 zł w związku z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r.
poz. 487 ze zmianami).
l) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się
wydatki o kwotę 35.000 zł w związku z realizacją zadań własnych w ramach
programu „Usługi opiekuńcze opieka 75+”
h) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 50.000 zł
i utworzenie nowego zadania majątkowego w związku z dotacją Starostwa
Powiatowego w Kościanie, przeznaczoną na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w Nietążkowie.
i) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienia pomiędzy
paragrafami na wniosek sołtysów i przewodniczących osiedli.
j) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększenie o kwotę
20.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji - dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ww. uchwały omawiany był na
posiedzeniu komisji finansowo - gospodarczej i poprosił przewodniczącą komisji o
przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Arleta Adamczak – Puk wyjaśniła, że projekt otrzymał
pozytywną opinię..
Pytań do projektu uchwały nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XLVI/344/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel
na rok 2018.
2) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na
lata 2018 -2027.
Projekt uchwały omówił także Skarbnik Śmigla i wyjaśnił, że zgodnie ze zmianami w
budżecie w 2018 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel
na lata 2018-2027. Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Ubezpieczenie majątkowe,
odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych
na lata 2018-2021 - zaktualizowano limity wydatków w latach 2018-2021 oraz stosownie do
zmian zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ww. uchwały omawiany był na
posiedzeniu komisji finansowo - gospodarczej i poprosił przewodniczącą komisji o
przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Arleta Adamczak – Puk wyjaśniła, że projekt otrzymał
pozytywną opinię..
Pytań do projektu uchwały nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
7

- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XLVI/345/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śmigiel na lata 2018 -2027.
3) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
Projekt uchwały omówił także Skarbnik Śmigla i wyjaśnił, że zgodnie z art. 81 i 82
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący gminy może udzielić
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy Śmigiel. W budżecie
Gminy Śmigiel na rok 2018 w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
zaplanowane zostały między innymi środki w kwocie 20.000,00 zł na dotacje celowe na
finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych. Wpłynął wniosek od proboszcza parafii p.w. Świętego Bartłomieja w Starym
Bojanowie.

Wniosek

ten

został

zgodnie

z

uchwalonymi

zasadami

sprawdzony

i zaopiniowany przez Komisję Finansowo - Gospodarczą i uzyskał opinię pozytywną
z propozycją dofinansowania w kwocie wymienionej w niniejszej uchwale.
Pytań do projektu uchwały nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XLVI/346/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
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4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Śmigla,
Przewodniczący przekazał, że projekt omówiony był podczas wprowadzania go do
porządku obrad i otrzymał opinię pozytywną komisji finansowo – gospodarczej.
Pytań do projektu uchwały nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 15 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 15 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XLVI/347/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Śmigla.

Ad.13.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – nie było.

Ad.14.
Odpowiedzi na zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli – nie było.

Ad. 15.
Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący

Rady

przekazał,

że

kolejna

sesja

planowana

jest

na 28 czerwca i będzie to sesja absolutoryjna. Natomiast 25 maja – dnia jutrzejszego
odbędzie się sesja uroczysta, na którą serdecznie wszystkich zaprosił.
Następnie głos zabrał przybyły na sesję Komendant Państwowej Straży Pożarnej w
Kościanie i podziękował za wzorową współpracę z samorządem śmigielskim. Dzięki
wsparciu finansowemu samorządów (w tym Gminy Śmigiel) bezpieczeństwo mieszkańców
jest zapewnione gdyż zakupywany jest nowoczesny sprzęt ratowniczy a obecny
przekazywany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Burmistrz Śmigla przekazała, że Wody Polskie zatwierdziły przekazane taryfy za
wodę i ścieki. Udało się dzięki pracy zakładu taryfę obniżyć przez co mieszkaniec zapłaci o 1
zł mniej.
Następnie Burmistrz Śmigla przekazała, że funkcjonujący Fundusz Sołecki nie był
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łatwy, ale dzięki ciężkiej pracy pracowników udało się pozyskać zwrot w wysokości ponad
180 tys. zł.
Burmistrz Śmigla pogratulowała siatkarkom ze Śmigla biorącym udział w projekcie
Enea Akademia Sportu, który rozgrywany był od października 2017 r. za zajęcie I i II
miejsca. Gratulacje złożyła także przedszkolakom z Czacza.
Więcej zgłoszeń nie było.

Ad. 16.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wyczerpano porządek sesji, a następnie
podziękował zebranym i zamknął XLVI sesję Rady Miejskiej Śmigla o godz. 16:55.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Justyna Rzepecka

Wiesław Kasperski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
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