Protokół nr XLVIII/18
z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej dnia 26 lipca 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, Burmistrza Śmigla, 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 13 radnych, co pozwala na
podejmowanie prawomocnych uchwał. Nieobecni: Violetta Karolczak oraz Rafał Klem. Lista
obecności radnych, zaproszonych gości i sołtysów z XLVIII 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 XLVII 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.
Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Śmigla za II kwartał 2018 r.
 Rewizyjnej,
 Finansowo – Gospodarczej,
 Spraw Społecznych,
 Planowania i Rozwoju,
 Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Zapytania sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli.
10.
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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Śmigiel a
Miastem Leszno w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Śmigiel opieką i
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie przy
ul. Niepodległości 27c oraz przy ul. Starozamkowej 14a.
11.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.
Odpowiedzi na zapytania
13.
Wolne głosy i wnioski.
14.
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że dnia dzisiejszego do Biura Rady wpłynęło
pismo od Burmistrza Śmigla z prośbą o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na
dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2018-2020
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Projekt uchwały przedstawił Pan Rafał Szumacher – pracownik Urzędu, który
poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest finansowanie
ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji m.in. zakresu ochrony powietrza. Ochrona powietrza
polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości m. in. poprzez utrzymanie poziomów
substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych
poziomach oraz zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymywane. Działania Gminy w tym zakresie powinny
przede wszystkim polegać na stworzeniu systemu zachęt, w tym finansowych, do likwidacji
przez mieszkańców kotłów węglowych na bardziej efektywne - proekologiczne (np. gazowe,
olejowe, elektryczne itp.). Również Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel,
przyjęty Uchwałą Rady przewiduje zadanie polegające na wsparciu w formie dotacji do
wymiany przestarzałych pieców indywidualnych mieszkańców na bardziej efektywne. Mając
powyższe na uwadze zdecydowano o wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu Gminy
Śmigiel w przedmiocie sprawy.
Pytań nie było, wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” wprowadzeniem projektu uchwały 13 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt ww. uchwały został wprowadzony do
porządku obrad w pkt 10, jako ppkt. 4.
Następnie Przewodniczący przystąpił do przegłosowania zmienionego porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy głosowali następująco:
- „za” przyjęciem porządku obrad - 13 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Zmieniony porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XLVII 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.
Wobec powyższego Przewodniczący przeprowadził głosowanie:
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 13 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.
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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.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdań za
II kwartał 2018 przewodniczących komisji.
Sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej Śmigla:
– Rewizyjnej – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Anna Jaworska .
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6do protokołu. Pytań nie było.
– Finansowo Gospodarczej – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Adamczak – Puk
Arleta. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Pytań nie było.
– Spraw Społecznych – przedstawił Przewodniczący Komisji Lech Żak.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Pytań nie było.
– Planowania i Rozwoju – przedstawił Przewodniczący Komisji Sławomir
Grzelczyk. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Pytań nie było.
– Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska – przedstawił Przewodniczący Komisji
Alfred Splisteser. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Pytań
nie było.
Ad.8.
Interpelacje i zapytania radnych – nie było.
Ad.9.
Zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – nie było.
Ad.10.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018.
Projekt uchwały omówił Skarbnik Śmigla zmiany w wydatkach i dochodach zgodnie z
uzasadnieniem do projektu uchwały.
Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok w łącznej kwocie 75.714.425,30 zł, z
tego:
 dochody bieżące w kwocie
74.719.925,30 zł
 dochody majątkowe w kwocie
994.500,00 zł
Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok w łącznej kwocie 79.959.875,30 zł, z
tego:
 wydatki bieżące w kwocie
69.596.458,59 zł
 wydatki majątkowe w kwocie
10.363.416,71 zł”
Dochody:
a) Dział 600 - Transport i łączność: aktualizacja dochodów na podstawie analizy
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów
rolnych (Śmigiel ulica Słoneczna).
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b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: aktualizacja dochodów
na podstawie analizy wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
c) Rozdział 75023 Urząd gminy: aktualizacja dochodów na podstawie analizy
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r..
d) Rozdział 75109 Wybory do rad gmin - zwiększenie o kwotę 2.687 zł z tytułu
dotacji z Krajowego Biura Wyborczego
e) Rozdział 75416 Straż gminna: aktualizacja dochodów na podstawie analizy
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r..
f) Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych: aktualizacja dochodów na
podstawie analizy wykonania budżetu za I półrocze 2018 r..
g) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 10.500 zł na wniosek
kierownika jednostki
h) Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie oraz zmniejszenie dotacji od Wojewody
Wielkopolskiego
i) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 23.100 zł z tytułu dotacji
od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Dobry start
j) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – zwiększenie o kwotę 26.000 zł z tytułu
aktualizacji dochodów na podstawie analizy wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
Wydatki:
a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania
w Śmiglu (ulica Słoneczna) i wprowadzenie do Załącznika Planowane wydatki majątkowe.
Wprowadzenie zadania „Modernizacja przejść dla pieszych w mieście Śmigiel w obrębie
dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu” – w kwocie 56.950 zł (Urząd otrzyma
dofinansowanie do zadania w kwocie 50.000 zł) a także przeniesienia pomiędzy paragrafami
na wniosek kierownika Wydziału - zwiększenie środków na zadaniu majątkowym „Budowa
ciągu pieszo – rowerowego na ul. Morownickiej i Wodnej w Śmiglu
b) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę
500.000 zł na zadaniu „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”
c) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego oraz 92120 Ochrona
zabytków i opieka nad zabytkami – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na
wniosek kierownika Wydziału
d) Rozdział Dział 750 Administracja publiczna - Utworzenie zadania inwestycyjnego
„Instalacja systemu eSesja” – kwota 35.000,00 zł - Przeniesienia pomiędzy paragrafami.
e) Rozdział 75109 Wybory do rad gmin - zwiększenie o kwotę 2.687 zł z tytułu dotacji
z Krajowego Biura Wyborczego.
f) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – w związku z faktem, że Gmina
otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Śmigiel (cel: zapobieganie i
likwidacja skutków poważnych awarii w wysokości 32.000 zł) koniecznym jest dokonanie
przeniesień pomiędzy paragrafami.
g) Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego – zmiana związana z przygotowaniem
i obsługa emisji obligacji komunalnych
h) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmiany w wysokości rezerw
i) Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie nakładów na zadaniu „Rozbudowa
Przedszkola w Śmiglu” – o kwotę 1.000.000 zł i przesunięcie tej kwoty na lata 2019 – 2020
(WPF) - przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek kierowników jednostek
j) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienia między paragrafami
na wniosek Pełnomocnika ds. uzależnień
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k) Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie oraz zmniejszenie dotacji od Wojewody
Wielkopolskiego
l) Dział 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 23.100 zł z tytułu dotacji od Wojewody
Wielkopolskiego w ramach Programu Dobry start
m) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących
zmian: zwiększenie o kwotę 100.000 zł w rozdziale 90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła”
n) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Zwiększenie dotacji dla
Centrum Kultura za wykonaną modernizację instalacji elektrycznej w CK w Śmiglu
(instalacja okablowania strukturalnego LAN wraz z instalacją światłowodową) - Zwiększenie
o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnej ewidencji Zabytków oraz
Programu Opieki nad Zabytkami.
n) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. Wprowadzenie zadania
majątkowego w kwocie 60.000 zł – „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
sportowo – rekreacyjnym w Śmiglu”.
Radny Wojciech Adamczewski zapytał czy rozbudowa przedszkola zostanie
rozpoczęta w 2019 roku?.
Burmistrz Śmigla wyjaśniła, że w tym roku zostanie ogłoszony przetarg a budowa
rozpocznie się w następnym roku.
Więcej pytań nie było.
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 13radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 13 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 13 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XLVIII/364/18 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.
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 13 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 13 radnych,
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- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 13 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XLVIII/365/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śmigiel na lata 2018 -2027.
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Śmigiel a Miastem Leszno w zakresie objęcia mieszkańców Gminy
Śmigiel opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Lesznie przy ul. Niepodległości 27c oraz przy ul.
Starozamkowej 14a.
Projekt uchwały przedstawiła Magdalena Drótkowska – pracownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Śmiglu.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami. Gminy mogą
zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań
publicznych. Miasto Leszno wyraziło wolę podpisania z Gminą Śmigiel stosowanego
porozumienia. W związku z powyższym zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym,
możliwe jest podjęcie przez Rady uchwały o zawarciu porozumienia w tej sprawie. Obecnie
mieszkańcy Gminy, wymagający wsparcia w
środowiskowym domu samopomocy,
korzystają na podstawie stosownego porozumienia z usług ŚDS w Kościanie. Liczba miejsc
tego ośrodka jest ograniczona, porozumienie otwiera mieszkańcom gminy korzystanie ze
specjalistycznej pomocy w innych miejscach. Uczestnictwo w ŚDS jest zadaniem zleconym
zatem obecnie nie przewiduje się wnoszenia opłaty za opiekę. Gmina Śmigiel może
uczestniczyć w kosztach dowozu do ŚDS.
Radny Alfred Splisteser zapytał czy jest określona liczba miejsc dla Gminy Śmigiel?
Pani Magdalena Drótowska wyjaśniła, że nie ma określonej liczby miejsc, a na dzień
dzisiejszy sprawa dotyczy jednej osoby.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 13 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 13 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XLVIII/366/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Śmigiel a Miastem Leszno w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Śmigiel opieką i
usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie przy ul.
Niepodległości 27c oraz przy ul. Starozamkowej 14a.
4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Śmigiel na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na
lata 2018-2020.
Przewodniczący przekazał, że projekt omówiony był podczas wprowadzania go do
porządku obrad. Zapytał czy Radni maja pytania – zgłoszeń nie było. Wobec powyższego
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy oddali następującą liczbę głosów:
- „za” – 13 radnych,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymało się” – 0.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Rada Miejska Śmigla w obecności 13 radnych uczestniczących w głosowaniu podjęła
uchwałę Nr XLVIII/367/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Śmigiel na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2018-2020.
Ad.11.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – nie było.
Ad.12.
Odpowiedzi na zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli – nie było.
Ad. 13.
Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady
przekazał,
że
kolejna
sesja
planowana
jest
na 30 sierpnia.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Łączny odczytał pismo jakie
zostało złożone do rady z prośbą o dofinansowanie zakupu nowego auta dla Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kościanie.
Radni jednogłośnie przez aklamację przychylili się do złożonego pisma.
Kolejne pismo dotyczyło zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków
zajmowanych na cele ochrony i bezpieczeństwa.
Radni zdecydowali oby dopisać te budynki do katalogu zwolnień Uchwałą Rady.
Z sali zadano pytanie w związku z podjętą uchwałą dotyczącą składania wniosków na
dofinansowanie wymiany pieców; od kiedy można składać wnioski?
Zastępca Burmistrza Śmigla odpowiedział, że do 30 września po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym – ponieważ w tym roku jest to pilotaż, a w kolejnych
latach to już będzie jak będą zabezpieczone środki
Więcej zgłoszeń nie było.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wyczerpano porządek sesji, a następnie
podziękował zebranym i zamknął XLVIII sesję Rady Miejskiej Śmigla o godz. 16:45.
Protokołowała:

Przewodniczył:
Wiesław Kasperski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla

Anita Kasperska
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