Rada Miejska Śmigla
Radni-Sesja

Protokół nr 20
XX Posiedzenie w dniu 28 maja 2020 r.
Obrady rozpoczęto 28 maja 2020 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:15 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Obecni:
1. Arleta Adamczak-Puk
2. Wojciech Adamczewski
3. Włodzimierz Drótkowski
4. Sławomir Grzelczyk
5. Anna Jaworska
6. Gabriela Kasperska
7. Wiesław Kasperski
8. Rafał Klem
9. Krzysztof Łączny
10. Mirosław Józef Pawlak
11. Michał Skrzypczak
12. Alfred Splisteser
13. Danuta Strzelczyk
14. Sławomir Jan Szudra
15. Beata Żyto
1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Pan Wiesław Kasperski otworzył posiedzenie. Powitał zebranych.
Poinformował, że sesja jest nagrywana i transmitowana zgodnie z wymogiem ustawowym.
W sesji uczestniczyło 14 radnych – Rada jest władna w podejmowaniu uchwał.
2. Przedstawienie porządku sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek sesji został przesłany do radnych w stosownym
terminie w związku z powyższym nie ma obowiązku odczynia. Uwag do porządku sesji nie
było. Ze względu na pisma, które wpłynęły do Rady, Komisja Skarg Wniosków i Petycji
przygotowała cztery projekty uchwał. W związku z pandemią Covid-19 terminy KPA nie
biegły, lecz już od 25 maja br. terminy obowiązują. Radni otrzymali projekty uchwał w wersji
papierowej. Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków Michał Skrzypczak przedstawił
kolejno projekty uchwał.
1) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Łąkowej w Starym
Bojanowie.
Dnia 5 marca 2020 r. do Rady Miejskiej Śmigla wpłynęło pismo mieszkańców ul. Łąkowej
w Starym Bojanowie dotyczące przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. zapoznała się z pismem

mieszkańców ul. Łąkowej ze Starego Bojanowa dotyczącym przyłączenia do sieci wodno kanalizacyjnej. Komisja po analizie zakwalifikowała pismo jako wniosek i postanowiła
przekazać do merytorycznego rozpatrzenia Burmistrzowi Śmigla.
2) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Koszanowo.
Dnia 11 marca 2020 r. do Rady Miejskiej Śmigla wpłynęło pismo mieszkańców wsi
Koszanowo dotyczące przywrócenia znaku postoju i zatrzymywania się na ul. Dworskiej
w Koszanowie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniu 22 kwietnia
2020 r. oraz 23 kwietnia 2020 r. zapoznała się z pismem mieszkańców wsi Koszanowo
dotyczącym przywrócenia znaku postoju i zatrzymywania się na ul. Dworskiej
w Koszanowie. Komisja po analizie zakwalifikowała pismo jako wniosek i postanowiła
przekazać do merytorycznego rozpatrzenia Burmistrzowi Śmigla.
3) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Mierosławskiego 25 w Śmiglu.
Dnia 6 marca 2020 r. do Rady Miejskiej Śmigla wpłynęło pismo mieszkańców Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Mierosławskiego 25 w Śmiglu dotyczące utwardzenia drogi do ul.
Mierosławskiego 25 w Śmiglu. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu
22 kwietnia 2020 r. zapoznała się z pismem mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Mierosławskiego 25 w Śmiglu dotyczącym utwardzenia drogi do ul. Mierosławskiego
25 w Śmiglu. Komisja po analizie zakwalifikowała pismo jako wniosek i postanowiła
przekazać do merytorycznego rozpatrzenia Burmistrzowi Śmigla.
4) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. 11 Stycznia 1919 r.
w Śmiglu.
Dnia 19 maja 2020 r. do Rady Miejskiej Śmigla wpłynęło pismo mieszkańców ul. 11 Stycznia
1919 r. w Śmiglu dotyczące złego stanu technicznego nawierzchni na ul. 11 Stycznia 1919 r.
oraz prośby o jej wymianę. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu
25 maja 2020 r. zapoznała się z pismem mieszkańców ul. 11 Stycznia 1919 r. Komisja po
analizie zakwalifikowała pismo jako wniosek i postanowiła przekazać do merytorycznego
rozpatrzenia Burmistrzowi Śmigla.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że uchwały zostały przygotowane ze względu na to, że
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie może podejmować decyzji za Radę. Komisja tylko
dokonuje analizy czy jest to wniosek, skarga lub petycja. Proponuje Radzie uchwały,
ponieważ sama nie może decydować za Radę.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wprowadzenia do porządku sesji pkt. 14 ppkt. 4 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku mieszkańców ul. Łąkowej w Starym Bojanowie.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,

Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Głosowano wniosek w sprawie:
Wprowadzenia do porządku sesji pkt. 14 ppkt. 5 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku mieszkańców wsi Koszanowo.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,
Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Głosowano wniosek w sprawie:
Wprowadzenia do porządku sesji pkt. 14 ppkt. 6 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mierosławskiego 25 w Śmiglu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,
Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Głosowano wniosek w sprawie:
Wprowadzenia do porządku sesji pkt. 14 ppkt. 7 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku mieszkańców ul. 11 Stycznia 1919 r. w Śmiglu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,
Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem

Głosowano w sprawie:
Przedstawienie porządku sesji ze zmianami.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,
Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu z XVIII sesji Rady
Miejskiej Śmigla i wiernie odzwierciedla przebieg sesji. Protokół jest do wglądu w Biurze
Rady.
Głosowano wniosek w sprawie:
Przyjęcia protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej Śmigla.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,
Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Przewodniczący Rady poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu z XIX sesji Rady
Miejskiej Śmigla i wiernie odzwierciedla przebieg sesji. Protokół jest do wglądu w Biurze
Rady.
Głosowano wniosek w sprawie:
Przyjęcia protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej Śmigla.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,
Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)

Rafał Klem
4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pytań nie było.
5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pytań nie było.
6. Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Rady Michał Skrzypczak poprosił o przybliżenie tematu w związku z podpisaną umową na
rewitalizację Centrum Kultury w Śmiglu i otoczenia.
Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak cieszy się, że dostali pieniądze na rewitalizację.
Jednocześnie zauważyła, iż było to ogromnym zaskoczeniem.
Skarbnik Śmigla Ewa Mituła poinformowała, że dofinansowanie dotyczy projektu, jak też
realizacji od 2018 r. Kontynuacja była też w 2019 r. Trzeci etap – końcowy, zaplanowany na
2020 r., odroczono ze względu na brak dofinansowania. Dofinansowanie było ogromnym
zaskoczeniem. Podpisanie umowy wiąże się z wprowadzeniem do budżetu trzeciego etapu.
Gdzie wstępny kosztorys jest na kwotę 625 tys. zł. Zdecydowali się podpisać umowę dlatego,
że dofinansowanie dotyczy w dużej mierze dotyczy prac już wykonanych, czyli te koszty,
które były poniesione w latach ubiegłych. Szacowane dofinansowanie to kwota ok. 1 mln zł.
Więcej pytań ni było.
7. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Nie było.
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu za rok 2019.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu przedstawiła Kierownik
Barbara Kuderska. Na wstępie zaznaczyła, że w sprawozdaniu znalazły się omyłki pisarskie
i prosi uwzględnienie autopoprawek. Radni otrzymali w wersji papierowej poprawki
(załącznik nr 4 do protokołu). Najważniejsze Kierunki działań OPS w Śmiglu w ubiegłym
roku to praca socjalna z osobami i rodzinami, które są zagrożone realizacja podstawowych
potrzeb bytowych w tym:
- realizacja zasiłków z pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze u osób, które wymagają pielęgnacji,
- pomoc rodzinom, które borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzini,e
- realizacja świadczeń zabezpieczenia społecznego (świadczenia wychowawcze, rodzinne,
alimentacyjne),
- aktywizacja środowiska zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ośrodek zatrudniał 32 pracowników i dodatkowo 8 osób na umowę zlecenie. Pomocą
społeczną objęto 368 środowisk. Jest to zmniejszenie się liczby osób korzystających
z pomocy społecznej o 31 środowisk. Pomoc skierowana do 4,47% mieszkańców, w 2014
(przed 500+) 7,73%. Jedyna grupa, która się powiększyła w stosunku do 2018 r. to osoby
samodzielnie wychowujące dzieci. Największy spadek to rodziny z dziećmi. Nadal głównymi

przyczynami korzystania z pomocy jest długotrwała choroba i niepełnosprawność.
Z powodu ubóstwa z pomocy korzystały 134 rodziny. Najważniejsze realizowane
świadczenia to:
- Zasiłki stałe, – 66 osób ok. 310,8 tys. zł, więcej osób korzystających, wydatki wzrosły o ok.
10,3 tys. zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 59 os. Kwota ok. 26,6 tys. zł, również nieznacznie
wyższe wydatki.
- Zasiłki okresowe - 65 rodzin , kwota – 96,8 tys. zł, średnio dla rodziny 1.513 zł, liczba osób
wyższa o 33%.
- Zasiłki celowe – 254 rodziny, 281,2 tys. zł, w tym zasiłki specjalne – ok. 120 tys. zł. Zasiłki
średnio na rodzinę 1.107 zł, w tym wydatki na żywność – 37%, opał – 28%, leczenie – 17%,
opłaty mieszkaniowe – 10%, remonty i sprzęt AGD – 4%.
Odnotowuje się nieznaczny spadek wydatków. Wzrost udziału osób których dochód
przekracza ustawowe kryterium 58,5% → 67,7%.
- Schronienie – 2 osób – 1 tys. zł, jedna z tych osób otrzymała lokal socjalny druga wyszła
z bezdomności.
- Usługi opiekuńcze - 80 osób, koszt 690,7 tys. zł, obniżyła się liczba korzystających. W tym
Opieka 75+ - 24 osoby, koszt 68,6 tys. zł.
- Dożywianie: posiłki dla 140 osób (głównie dzieci), w stos. do 2018 r. mniej o 54 osoby. 91
rodzin/gosp. jednoosobowych otrzymało zasiłki. Wydatki na posiłki to 144,5 tys. zł, na zasiłki
to 91 tys. zł.
- Pobyt w domu pomocy społecznej - 10 osób. Koszt to 334,8 tys. zł.
Dodatkowo Ośrodek realizuje świadczenia w zakresie stypendiów szkolnych. Pomocą objęto
112 dzieci, tj. o 24 dzieci mniej niż w 2018 r. Wydatki to ok. 61,4 tys. zł tj. ok. 549 zł na
ucznia. Kwota wydatków w porównaniu z rokiem 2018 r. obniżona jest o 28,7%. Udzielono 1
zasiłek szkolny w wysokości 500 zł.
1.254 gospodarstwa domowe korzystały ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w tym
z zasiłków rodzinnych, zależnych od dochodu – 671 rodziny. Zmniejsza się liczba rodzin
uprawnionych do świadczeń zależnych od dochodu. Zwiększa się liczba osób uprawnionych
do świadczeń o charakterze opiekuńczym. Wydatki na: zasiłki rodzinne – 2 mln. 932 tys. zł,
zasiłki pielęgnacyjne – 1 mln. 503 tys. zł, zasiłki opiekuńcze – 2 mln. 101 tys. zł, zasiłki z tyt.
urodzenia dziecka – 146 tys. zł, świadczenia „Dobry start” – 713 tys. zł.
Obniżyła się kwota wydatków na fundusz alimentacyjny a także liczba dłużników
alimentacyjnych.
Wydatki na świadczenia wychowawcze, tzw. 500+ kształtowały się na poziomie 17 mln. 72
tys. zł. Liczba osób objętych na grudzień 2019 r. – 3.382 dzieci, 2.142 rodzin. W porównaniu
z grudniem 2018 r. – wzrost 1.241 dzieci i 766 rodzin. W 2019 r. pomoc trafiła do 2.206
rodzin, 3.446 dzieci.
Budżet Ośrodka kształtował się następująco: koszty ogółem - 29.737.076 zł, w tym z budżetu
Gminy - 2.674.790 zł, dotacje zewnętrzne – 27.062.286 zł.
Pozostałe istotne działania Ośrodka: to wspieranie osób wychowujących dzieci,
specjalistyczne poradnictwo, prowadzenie grupy wsparcia, Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Bank Żywności, Karta Dużej Rodziny, kontynuacja
projektu Tęcza.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu za rok 2019 stanowi
załącznik nr 5.
Przewodniczący Rady zapytał dlaczego koszty opiekunek domowych są wliczone w koszty
zatrudnienia ale jednocześnie wpisać można byłoby je jako koszty świadczeń.
Pani Kierownik odpowiedziała, że są to koszty świadczonych usług opiekuńczych i w jej
mniemaniu można je również wpisać jako koszty usług.

Więcej pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu za rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,
Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła również Kierownik Barbara Kuderska.
Źródła danych na podstawie których Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu pracuje to dane
Ośrodka, pozyskane z Urzędu Miejskiego Śmigla, od Pełnomocnika Burmistrza ds.
Uzależnień, z Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o. o., z Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościanie oraz od podmiotów i organizacji działających w sferze pomocy społecznej.
Liczba mieszkańców gminy bez znaczących zmian, prognozy wskazują na zmianę struktury
wiekowej. Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej stale spada.
Zmniejsza się liczba mieszkań komunalnych, liczba mieszkań socjalnych pozostaje bez
zmian. Korzystna sytuacja w obszarze opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Brak
instytucji opiekuna dziennego dla małych dzieci. Brak hospicjów dla osób przewlekle
chorych. Znacząca liczba klubów dla osób w wieku senioralnym. Wskaźnik osób objętych
pomocą społeczną, w stosunku do liczby mieszkańców - 6,62% , w roku ubiegłym – 6,8%. Z
pomocy społecznej długotrwale korzystało 245 osób, podobnie jak w roku 2018. Najniższy
od lat poziom liczby osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej. Większość
korzystających to kobiety. Przewaga osób ze świadczeniami pieniężnymi. Najczęściej
przyczyną pomocy jest długotrwała choroba, następnie niepełnosprawność, ubóstwo. Mniej
bezrobotnych w pomocy społecznej. Częściej z pomocy korzystają osoby prowadzące
jednoosobowe gospodarstwa domowe niż gospodarujące z innymi osobami. Najwięcej
świadczeń skierowano do rodzin z czworgiem i więcej dzieci, były to świadczenia
niepieniężne, rodziny te rzadko korzystały ze świadczeń pieniężnych. Najwięcej świadczeń
pieniężnych skierowano do gospodarstw, w których nie było dzieci. Wydatki na świadczenia
– wg największych wartości: 17.053.497 zł – świadczenia wychowawcze, 3.078.358 zł –
zasiłki rodzinne z dodatkami, 1.857.032 zł – świadczenia pielęgnacyjne, 1.503.175 zł - zasiłki
pielęgnacyjne, 690.674 zł – usługi opiekuńcze, 334.774 zł – koszty DPS, 310.788 zł - zasiłki
stałe, 281.213 zł– zasiłki celowe. Instytucje, do których można się zwracać z pomocą to
Gminny Punkt Wsparcia Rodziny, punkt konsultacyjny KRPA, Grupa Wsparcia dla rodziców
i opiekunów, brak DPS, ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domów dziennego
pobytu, ośrodków dla niepełnosprawnych, porozumienie ze schroniskiem dla bezdomnych,
porozumienia z gminami – kierowanie do ŚDS. Kadra OPS posiada odpowiednie
wykształcenie i wysokie kwalifikacje. Wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych jest na
odpowiednim poziomie.

W stosunku do roku 2018 r. wydatki na pomoc społeczną wzrosły o 14,77% (Rodzina w strukturze wydatków Gminy na działania w obszarze pomocy społecznej – 88,18% , Pomoc
społeczna – 12,55 %, Ochrona zdrowia – 0,87%, Edukacja i opieka wychowawcza – 0,2%).
Ośrodek realizuje programy osłonowe – Posiłek w szkole i w domu oraz Opieka 75+.
W zakresie pomocy społecznej Gmina zleciła sześć zadań w trybie działalności pożytku
publicznego dla pięciu organizacji: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Śmiglu,
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Inga”, Fundacja „Pomóc Inaczej”, Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”, Stowarzyszenie Klub
Abstynentów „Nowe Życie” w Czaczu. Ośrodek współpracuje z Stowarzyszeniem INGA,
Stowarzyszeniem Światło Nadziei, Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności Lesznie,
Polskim Związkiem Niewidomych, koło w Kościanie, Polskim Stowarzyszeniem
Diabetyków, koło w Śmiglu, Klubami seniora.
Na podstawie analizy zasobów pomocy społecznej Kierownik Ośrodka zdiagnozował niżej
wymienione potrzeby:
- w Gminie Śmigiel aktywnie działają seniorzy; zmiany demograficzne oraz kulturowe
wskazują na potrzebę utworzenia placówki dziennego pobytu dla seniorów;
- w ocenie Ośrodka zasadne jest w Gminie utworzenie mieszkań dla osób zależnych, które
przy wsparciu specjalistów mogłyby pozostać w środowisku zamieszkania;
- przewiduje się większe wydatki w przyszłości na pokrywanie pobytu osób w domach
pomocy społecznej;
- zwiększające się zatrudnienie w Ośrodku a także poszerzający się zakres zadań wymaga
zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka;
- przewiduje się, że w najbliższych miesiącach na skutek pandemii COVID-19 zwiększy się
liczba wniosków o świadczenia z pomocy społecznej, zwiększone zapotrzebowanie na pomoc
pieniężną i rzeczową należy uwzględnić również w budżecie na rok 2021;
- pogorszenie sytuacji finansowej rodzin może pogłębić dysfunkcje w rodzinach i zwiększyć
zapotrzebowania na pracę socjalną, pracę asystentów rodziny, poradnictwo specjalistyczne.
Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał czy DPS-y są w zadaniach obowiązkowych Gminy.
Pani Kierownika odpowiedziała, że nie ale można je utworzyć. Jednocześnie podkreśliła, że
we wszystkich zadaniach z pomocy społecznej Gmina Śmigiel się wywiązuje.
Rady Sławomir Grzelczyk zapytał dlaczego na str. 5 oceny nie ma mężczyzn w wieku 60-64.
Pani Kierownik wytłumaczyła, że mężczyźni ci zaliczają się do wieku produkcyjnego, ze
względu na to, że przechodzą na emeryturę dopiero od 65 lat a nie jak kobiety od 60.
Radny Sławomir Szudra zapytał na czym polega opieka 75+.
Pani Barbara Kuderska odpowiedziała, że jest to program skierowany do mniejszych gmin,
które obejmują usługami opiekuńczymi nowe osoby, które wchodzą do programu. Maja one
prawo o występowanie do Urzędu Wojewódzkiego zwrotu połowy kosztów usług
opiekuńczych.
Więcej pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,

Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
Sprawozdanie przedstawił pan Michał Majer – Zastępca Kierownika Wydziału
Organizacyjnego. Adresatami programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku
2019 były organizacje pozarządowe posiadające siedzibę w gminie Śmigiel a także te, które
realizowały zadania dla mieszkańców gminy Śmigiel. Program realizowano poprzez sześć
punktów:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych poprzez otwarte
konkursy ofert, w ramach których zlecono realizację 20 zadań; jedno zadanie zrealizowano
w ramach trybu pozakonkursowego i dla jednego zakupiono usługę organizacji,
2) realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, m.in.
współorganizacja Imienin Wiatraków,
3) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł i pomoc
merytoryczna pracowników Urzędu,
4) popularyzacja działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach
internetowych gminy,
5) konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,
6) udział przedstawicieli organizacji w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów
ofert.
Zadania publiczne realizowano w pięciu zakresach:
- polityki społecznej,
- rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- turystyki,
- ekologii i ochrony zwierząt.
Zaplanowane środki wynosiły 73 tys. zł a wydano 70,5 tys. zł. Z uwagi na nie wykorzystanie
całkowitej dotacji przez jedną z organizacji zwrócono 70,72 zł. Sprawozdanie stanowi
złącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał co to jest za organizacja Fundacja z Marzeniami.
Pan Michał Majer odpowiedział, że organizacja ta pierwszy raz występowała o dotację na
zorganizowanie zajączka wielkanocnego i jej siedziba mieści się w Koszanowie.
Więcej pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)

Arleta Adamczak-Puk, Wojciech Adamczewski, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir
Grzelczyk, Anna Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny,
Mirosław Józef Pawlak, Michał Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir
Jan Szudra, Beata Żyto
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
O godz. 15:55 Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. Obrady wznowiono o godz.
16:10 w składzie – 13 radnych. Radny Wojciech Adamczewski opuścił posiedzenie
usprawiedliwiając swoją nieobecność.
11. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej Śmigla w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Jaworska przekazała, że kontrolę w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu przeprowadzono 12 maja 2020 roku. Odczytała treść
protokołu. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
Śmigla w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Śmigla z działalności za rok 2019.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie komisji, które stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
Pytań nie było.
13. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Śmigla za I kwartał 2020 r.:
1) Rewizyjnej
Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Anna Jaworska – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
2) Skarg, Wniosków i Petycji
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Michał Skrzypczak – sprawozdanie
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

3) Finansowo – Gospodarczej
Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Arleta Adamczak - Puk – sprawozdanie
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
4) Spraw Społecznych,
Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Danuta Strzelczyk –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
5) Planowania i Rozwoju
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Sławomir Grzelczyk – sprawozdanie
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
6) Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Alfred Splisteser – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020,
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Śmigla pani Ewa Mituła. Proponowane zmiany
dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów dokonuje się
następujących zmian:
a)Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zmniejszenie planu dochodów
o kwotę 16 000,00 zł w związku ze spadkiem świadczenia usług z powodu Covid-19.
b)Rozdział 71035 Cmentarze – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł w związku
z porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim - otrzymano dofinansowanie na realizację
zadania pt. „Renowacja grobu rozstrzelanych w 1939 r. w Śmiglu”.
c)Rozdział 75601 Wpływy podatku od osób fizycznych - zmniejszenie planu dochodów
w związku ze spadkiem wpływów z powodu Covid-19.
d)Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących od osób fizycznych – zmniejszenie
planu o kwotę 4.575,00 zł zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów.
e)Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie
o kwotę 97.900,00 w związku z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego – program „Opieka
75+”.
f)Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie dochodów planu
o kwotę 250 zł w związku ze spadkiem wpływów z powodu Covid-19.
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
a)Rozdział 01008 Melioracje wodne – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł –
planowane oszczędności.
b)Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zmniejszenie wydatków
o kwotę 20.000,00 zł w związku z planowanymi oszczędnościami.
c)Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - przesunięcie kwoty 12.000,00 zł na realizację
zadania „Przebudowa ul. Mierosławskiego w Śmiglu” w związku z koniecznością wykonania
robót dodatkowych.
d)Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.300,00 zł i utworzenie
zadania majątkowego: „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Śmiglu”.
e)Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza:
-zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie wniosku dyrektora
jednostki oświatowej,

-zwiększenie wydatków zadania majątkowego „Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych” o kwotę 125.000 zł – roboty dodatkowe
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na terenie placówki.
f)Dział 852 Pomoc społeczna:
-Zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami na podstawie wniosku kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej,
-zwiększenie o kwotę 97.900,00 w związku z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego –
program „Opieka 75+”.
g)Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmiany
pomiędzy paragrafami na podstawie wniosku kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
h)Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przesunięcie między
paragrafami w ramach funduszu sołeckiego.
i)Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.000,00 w związku
z ponoszeniem kosztów utrzymania odebranych zwierząt.
j)Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
-zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Śmiglu
w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku organizacji imprez i wydarzeń
kulturalnych zaplanowanych na kwiecień oraz maj 2020 rok
-przesunięcie między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego.
k)Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie o kwotę
20.000,00 zł w związku z porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim
- otrzymano
dofinansowanie na realizację zadania pt. „Renowacja grobu rozstrzelanych w 1939 r.
w Śmiglu”
l)Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej:
-przesunięcie między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego,
-zmniejszenie wydatków o kwotę 34.950,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi
z braku organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na kwiecień oraz maj
2020 rok przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.
Opinia Komisji Finansowo – gospodarczej jest pozytywna.
Pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Uchwała nr XX/188/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2020-2029,
Projekt uchwały również przedstawiła pani Skarbnik. Skorygowano dochody i wydatki tak
aby były zgodne z uchwałą budżetową. Dokonano zmian w zakresie następujących
przedsięwzięć: Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu - zwiększono limit wydatków
o 12 tys. zł na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano także limit
zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe a także rozbudowa Przedszkola w Śmiglu
zwiększono - limit wydatków o 125 tys. zł. na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie
zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.
Opinia Komisji Finansowo – gospodarczej jest pozytywna.
Pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2020-2029,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Uchwała nr XX/189/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16.
3) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Śmigiel w granicach wsi Przysieka Polska,
Projekt uchwały przedstawiła pani Monika Pierożyńska – Semenków – pracownik Urzędu.
Projekt polega na zmianie aktów prawa miejscowego obecnie obowiązującego polegającego
na zmianie parametrów zabudowy mieszkaniowej i możliwości inwestowania dla szerszego
obszaru w Przysiece Polskiej.
Opinia Komisji Planowania i Rozwoju jest pozytywna.
Radny Krzysztof Łączny zapytał czy nie ma tam problemu w związku z umiejscowieniem
tam drogi?
Pani Monika Pierożyńska – Semenków odpowiedziała, że plan obowiązujący i proponowany
przewiduje przebieg drogi. Najbardziej chodzi o to aby były inne parametry działki i budynku
aby można było gęściej zabudować.
Radny Włodzimierz Drótkowski zawnioskował aby w tytule i treści uchwały wpisać zamiast
„Miasta i Gminy Śmigiel” wpisać „Gminy Śmigiel”.
Głosowano wniosek w sprawie:
wykreślenia w tytule i treści "Miasta i Gminy Śmigiel" a wpisanie "Gminy Śmigiel".

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Śmigiel w granicach wsi Przysieka Polska,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Uchwała nr XX/190/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
4) rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Łąkowej w Starym Bojanowie
Pytań do uchwały nie było.
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Łąkowej w Starym Bojanowie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Uchwała nr XX/191/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.

5) rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Koszanowo,
Radny Krzysztof Łączny zawnioskował aby w uzasadnieniu w akapicie 1 i 3 sformułowanie
„znaku postoju” zamienić na sformułowanie „znak zakazu postoju”.
Więcej pytań nie było.
Głosowano wniosek w sprawie:
Uzupełnienia w uzasadnieniu w akapicie 1 i 3 sformułowania „znaku postoju” zamienić na
sformułowanie „znak zakazu postoju”.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Koszanowo,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Uchwała nr XX/192/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
6) rozpatrzenia wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mierosławskiego w Śmiglu,
Pytań do uchwały nie było.
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mierosławskiego w Śmiglu,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Uchwała nr XX/193/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
7) rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. 11 Stycznia 1919 r. w Śmiglu.
Pytań do uchwały nie było.
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. 11 Stycznia 1919 r. w Śmiglu.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Arleta Adamczak-Puk, Włodzimierz Drótkowski, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska,
Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Mirosław Józef Pawlak, Michał
Skrzypczak, Alfred Splisteser, Danuta Strzelczyk, Sławomir Jan Szudra, Beata Żyto
BRAK GŁOSU (1)
Wojciech Adamczewski
NIEOBECNI (1)
Rafał Klem
Uchwała nr XX/194/2020 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
15. Złożenie interpelacji i zapytań radnych.
Nie było.
16. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
Nie było.
17. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząc Rady poinformował, że kolejna planowana sesja – absolutoryjna planowana
jest na 25 czerwca br.
Radny Alfred Splisteser zapytał jak wygląda sprawa podwyżek opłat za śmieci, ponieważ
mieszkańcy nie są poinformowani oraz czy zaplanowane imprezy w okresie letnim na
sołectwach będą mogły się odbyć.
Wiceburmistrz Marcin Jurga odczytał komunikat KZGRL odnośnie nowej deklaracji za
zagospodarowanie śmieci, która uwzględnia obniżenie opłat dla osób posiadających
przydomowe kompostowniki.

Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak poinformowała, że w najbliższym czasie będą
prowadzone jeszcze rozmowy na temat imprez. Jednocześnie zwróciła uwagę, że przepisy
zmieniają się bardzo szybko i być może obostrzenia też ulegną zmianie.
Radny Sławomir Grzelczyk zapytał jak wygląda sprawa na dofinansowanie ul. Czereśniowej
i jak wygląda sprawa zatrudnienia w szkołach.
Burmistrz poinformowała, że otrzymali dofinansowanie na ul. Czereśniową 120 tys. zł. ale
nie ma jej zaplanowanej w budżecie. Jeżeli znajdą się środki w budżecie na budowę tej drogi
to oczywiście będzie realizowana.
Radna Danuta Strzelczyk dodała, że była analiza zatrudnienia w szkołach i każde kolejne
zatrudnienie będzie konsultowane z panią Burmistrz.
Radny Krzysztof Łączny uzupełnił, że w miejsce osób odchodzących na emeryturę, nie będą
zatrudniani nowi pracownicy.
Radna Anna Jaworska zapytała od kiedy będzie można wynająć sale wiejskie.
Wiceburmistrz wyjaśnił, że obecnie obowiązujące rozporządzenie nadal nie pozwala na
wynajem sal. Z informacji uzyskanych od Powiatowego Inspektora Sanitarnego mogą
odbywać się imprezy do 150 osób. Jednakże nie ma jeszcze wydanego aktu prawnego, który
to reguluje. Poinformował o nowych zasadach pracy i przyjmowania mieszkańców
w Urzędzie.
Radny Alfred Splisteser zapytał jak na chwilę obecną wygląda dowożenie dzieci do szkół.
Skarbnik Śmigla poinformowała o szacowanych stratach w dochodach Gminy. Dodała, że
przy tych stratach jakie są ponoszone będzie bardzo ciężko znaleźć pieniądze na ul.
Czereśniową. Kosztorys wynosi ok 500 tys. zł. Zapewniła, że jeśli tylko znajdą się pieniądze
to na pewno inwestycja będzie realizowana. Dzieci nie są dowożone jednak Gmina musi
płacić przewoźnikom tzw. postojowe. Jednak wolną kwotę narazie pozostawia się, ponieważ
nie wiadomo jakie koszty będą ponoszone na dowozy od nowego roku szkolnego, gdyż
stawki mogą być wyższe.
18. Zakończenie sesji.
Wobec wyczerpania porządku sesji Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
Wiesław Kasperski

Przygotował(a): Paulina Bobowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

