Protokół Nr XXIX/2018
z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Mieleszyn
odbytej w dniu 8 czerwca 2018 r.
w świetlicy gminnej w Mieleszynie
Obrady rozpoczęto w dniu 08.06.2018 r. o godzinie 1000, zakończono w dniu
08.06.2018 r. o godzinie 1330.
Na ogólną liczbę 15 radnych w Sesji udział wzięło: 14 radnych.
Nieobecna radna Pani Iwona Banicka.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn - Pan Eugeniusz
Meller.
Spoza Rady w Sesji udział wzięli: Wójt Gminy – Pan Janusz Kamiński, Sekretarz
Gminy – Pan Janusz Sztukowski, Skarbnik Gminy – Pani Małgorzata Woźnica,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieleszynie – Pani Dorota Spychała, Prezes Zarządu
Oddziału ZNP – Pan Józef Oziębło, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mieleszynie – Pani Małgorzata Kurowska, Kierownik GOPS w Mieleszynie – Pan
Dorota Perlik, Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, oświaty, kultury i
sportu – Pani Ewa Nitka, Radny Powiatu Gnieźnieńskiego – Pan Stanisław
Szczepański oraz sołtysi z poszczególnych wsi z terenu gminy.
Porządek obrad, który radni otrzymali wcześniej wraz z projektami uchwał:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie Sekretarza Obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mieleszyn wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mieleszyn absolutorium z
tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania Statutu Sołectwu Borzątew,
b) nadania Statutu Sołectwu Dębłowo,
c) nadania Statutu Sołectwu Dobiejewo,
d) nadania Statutu Sołectwu Dziadkówko,
e) nadania Statutu Sołectwu Karniszewo,
f) nadania Statutu Sołectwu Kowalewo,
g) nadania Statutu Sołectwu Łopienno,
h) nadania Statutu Sołectwu Mieleszyn,
i) nadania Statutu Sołectwu Mielno,
j) nadania Statutu Sołectwu Popowo-Ignacewo,
k) nadania Statutu Sołectwu Popowo Tomkowe,
l) nadania Statutu Sołectwu Przysieka,
m) nadania Statutu Sołectwu Sokolniki,
n) nadania Statutu Sołectwu Świątniki Małe,
o) nadania Statutu Sołectwu Świątniki Wielkie,

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionym
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Mieleszyn,
q) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Mieleszyn, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego,
r) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Mieleszyn w celu przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu,
s) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn,
t) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na 2018 rok,
u) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
v) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy
Mieleszyn,
w) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mieleszyn.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej za 2017 rok.
Odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad.
p)

8.
9.
10.
11.
12.

Ad. 1
Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy Mieleszyn dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Pan Eugeniusz Meller witając wszystkich przybyłych na obrady Sesji.
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, a zatem Sesja jest prawomocna do
podejmowania uchwał.
Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. nr 2.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller wyznaczył na Sekretarza Obrad
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Artura Hańczaka.
Następnie stwierdził, że w zaproszeniach na dzisiejszą Sesją zamieścił porządek obrad.
Zwrócił się z pytaniem: czy ktoś wnosi o zmianę przedmiotowego porządku obrad?
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Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński wnioskował o poszerzenie pkt 7 porządku obrad
poprzez dodanie lit. „x” - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w
przedmiocie zamiaru połączenia gmin: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Mieleszyn w
jeden okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Stwierdził, że wniosek w tej sprawie wpłynął ze Starosta Gnieźnieńskiego i był
procedowany na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady.

Radni nie zgłosili innych propozycji, co do ustalonego porządku obrad Sesji.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta
Gminy w sprawie poszerzenia pkt 7 o lit. „x”.
„za” przyjęciem - 14 radnych
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
(Punkt 7 ustalonego porządku obrad został poszerzony poprzez dodanie lit. „x” podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zamiaru połączenia
gmin: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Mieleszyn w jeden okręg wyborczy nr 3 w
wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego).
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller zwrócił się do radnych z
pytaniem: czy zgłaszają poprawki lub wnioskują o uzupełnienie protokołu z obrad
poprzedniej Sesji Rady Gminy?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej
Sesji.
“za” przyjęciem - 14 radnych
Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Mieleszyn został przyjęty jednomyślnie w
głosowaniu jawnym.
Ad. 4
Radni nie zgłosili żadnych pytań i interpelacji.
Ad. 5
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Woźnica stwierdziła, że zgodnie z ustawą o
finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu oprócz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy również sprawozdanie finansowe, w skład
którego wchodzą: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostek budżetowych, bilans
skonsolidowany, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.
Bilans z wykonania budżetu gminy został sporządzony na dzień 31.12.2017 r. W
aktywach wyszczególniony został stan środków pieniężnych budżetu w kwocie
1.115.239,23 zł oraz należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i
urzędów skarbowych w wysokości 48.005,43 zł. Łączna kwota aktywów wynosi
1.163.244,66 zł. W pasywach wyszczególnione zostały zobowiązana z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów, które na koniec roku sprawozdawczego 2017 r.
wynosiły 3.412.436,12 zł, w tym zobowiązania długoterminowe 2.563.725,00 zł i
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krótkoterminowe (okres spłaty do 12 miesięcy) 848.711,12 zł. Wynik budżetu za 2017
rok zamknął się nadwyżką w kwocie 245.359,69 zł. W bilansie wykazana została
również rata subwencji oświatowej, która wpływa w grudniu na styczeń roku
następnego. Ogólna kwota pasywów zamyka się kwotą 257.954,00 zł. W
skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego ujęte zostały dane ze
wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. W bilansie tym wykazane zostały
rzeczowe aktywa trwałe o wartości 19.449.974,14 zł, w skład których wchodzą:
grunty, budynki, lokale, urządzenia techniczne, maszyny i środki transportowe oraz
udziały w spółkach. Aktywa obrotowe wynoszą 2.566.536,38 zł. Łączna kwota
aktywów i pasywów wynosi 23.890.010,52 zł.
Pisemne sprawozdanie finansowe gminy, które Radni otrzymali wcześniej,
stanowi zał. nr 3.
Następnie Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński stwierdził, że na dzisiejszej Sesji Rady
Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za rok
2017. Jest to informacja o tym jak zabiegaliśmy o dochody naszej gminy oraz na co te
środki zostały przeznaczone w roku ubiegłym. Przypomniał, że budżet gminy na
2017 r. został uchwalony 16 grudnia 2016 r. po stronie dochodów w wysokości
15.378 tys. zł, a po stronie wydatków w wysokości 15.898 tys. zł. Jak corocznie
zgodnie z kompetencjami budżet ten był zmieniany i aktualizowany uchwałami Rady i
zarządzeniami Wójta. Ostatecznie po tych zmianach plan dochodów wynosił
17.969.193,58 zł, a po stronie wydatków 18.489.193,54 zł. Dochody gminy zostały
wykonane w kwocie 17.789.043 zł, co stanowi 98,99% planowanych wpływów.
Wójt przedstawił najważniejsze źródła i kwoty wpływów do ubiegłorocznego budżetu
gminy.
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan dochodów wynoszący 496.786 zł
wpływy wyniosły 503.205 zł, w tym m.in.: wpływy z tytułu umowy dzierżawy
kanalizacji 29.520 zł, wpływy z tytuły zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego
ponad 20 tys. zł, wpływy za dzierżawę gruntów rolnych ponad 31 tys. zł, dotacja za
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do
produkcji rolnej 418.183 zł i opłata za korzystanie z obwodów łowieckich 3.309 zł . W
dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wpływy w wysokości 112 tys. zł, a
wykonanie wyniosło ponad 119 tys. zł. Na kwotę tę składa się dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Mieleszyn w kierunku Borzątwi w wysokości 112.500 zł oraz wpływy
z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości ponad 7 tys. zł. W dziale 700
- Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy wynosiły 142 tys. zł, a dochody
zrealizowane wyniosły 209 tys. zł i są to m.in.: wpływy z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości prawie 3 tys. zł, dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych 92 tys. zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości 69.470 zł (dot. sprzedaży gruntu rolnego w miejscowości Karniszewo
w drodze przetargu nieograniczonego 67.670 zł i sprzedaży samochodu OSP w
Popowie Tomowych 1.800 zł), dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na remont dachu na budynku mieszkalnym w
Popowie Tomkowym 44.632 zł. W dziale 750 - Administracja publiczna plan
dochodów wynosił 77.147 zł, a wykonanie wyniosło 80.018 zł. Podstawowym
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źródłem dochodu w tym dziale jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej w wysokości 37.507 zł. Ponadto wpływy tego działu
stanowi odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu gminnym
powstałe w wyniku nawałnicy w wysokości 39.640 zł. W dziale 751 - Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan dochodów wynosił 792 zł, a jest to dotacja z budżetu państwa na permanentną
aktualizację rejestrów wyborców. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa na plan dochodów 180 tys. zł, wykonanie wyniosło 179 tys.
zł i są to środki otrzymane na usuwanie skutków nawałnicy: z Fundacji ENEA na
doposażenie lokalnych OSP w wysokości 50 tys. zł, z Miasta i Gminy Kłecko na
odbudowę obiektów komunalnych w wysokości 30 tys. zł i z Województwa
Wielkopolskiego w wysokości 99.211 zł. W dziale 756 - Wpływy od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem na kwotę zaplanowaną w wysokości 4.200 tys. zł,
wykonanie wyniosło 4.278 tys. zł. Pochodzą one z następujących źródeł: podatek
dochodowy od osób fizycznych 2.083 tys. zł, podatek dochodowy od osób prawnych
17.370 zł, podatek rolny od osób prawnych 31 tys. zł i od osób fizycznych 652 tys. zł,
podatek od nieruchomości od osób prawnych 391 tys. zł i od osób fizycznych 499 tys.
zł, (w 2017 r. wysłano 703 upomnienia oraz wystawiono 73 tytuły egzekucyjne
podatnikom niepłacącym zobowiązań wobec gminy), podatek leśny od osób prawnych
i fizycznych 75 tys. zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych prawie
2 tys. zł i od osób fizycznych 223 tys. zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 136
tys. zł, wpływy z opłaty skarbowej prawie 17 tys. zł, wpływy z podatku od spadków i
darowizn 211 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat prawie 10 tys. zł,
wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57 tys. zł, zwrot
kosztów postępowania administracyjnego ponad 5 tys. zł, podatek od działalności
gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ponad 2 tys. zł i
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 73 tys. zł. W dziale 758 - Różne rozliczenia plan
dochodów wynosił 5.490 tys. zł i realizacja wyniosła 100%. Jest to subwencja
oświatowa – 3.346 tys. zł, subwencja wyrównawcza – 2.060 tys. zł, subwencja
równoważąca – 15 tys. zł oraz zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. – 67 tys. zł. Dochody w dziale
801 - Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 367 tys. zł, a zrealizowano je
w wysokości 363 tys. zł, w tym: wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
8 tys. zł, wpływy za częściowe utrzymanie dzieci w przedszkolu 33 tys. zł, wpłaty za
obiady w stołówce szkolnej 55 tys. zł, dotacja na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego 105 tys. zł oraz dotacja na zakup podręczników dla
uczniów szkół podstawowych 38 tys. zł, a dla uczniów gimnazjum ponad 13 tys. zł,
dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach ponad 9 tys. zł
oraz dotacja z Urzędu Miasta Płock na usuwanie skutków nawałnicy 100 tys. zł. W
dziale 852 - Pomoc społeczna na planowane dochody w wysokości 1.263 tys. zł,
wykonanie wyniosło 1.079 tys. zł, w tym dotacje na: składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społeczne 9 tys. zł,
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ponad 17 tys. zł,
wypłatę dodatku energetycznego ponad 1 tys. zł, zasiłki stałe 50 tys. zł,
dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 26 tys. zł, realizację wieloletniego
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programu dożywiania uczniów w szkołach 17 tys. zł, specjalistyczne usługi
opiekuńcze 15 tys. zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 942 tys. zł. W dziale 854
- Edukacyjna opieka wychowawcza na plan dochodów 30.149 zł, realizacja wyniosła
prawie 30 tys. zł. Jest to dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów. W dziale
855 – Rodzina plan dochodów wynosił 5.171 tys. zł, a wykonanie wyniosło 4.991 tys.
zł w tym dotacje na: realizację świadczeń rodzinnych - 1.595 tys. zł, na wypłatę
świadczeń wychowawczych 500 plus – 3.379 tys. zł, na realizację zadań związanych z
przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 112 zł, realizację programu wspierania rodziny
„Asystent rodziny” – 5.720 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego pobrane przez komornika od dłużnika alimentacyjnego) – 11 tys. zł.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody
w wysokości 434 tys. zł, wpływy wyniosły 460 tys. zł, w tym m.in.: wpływy z tytułu
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 445 tys. zł i wpływy związane z
gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska 9 tys. zł. W dziale 921 – Kultura
i ochrona dziedzictwa dochody wynosiły 2 tys. zł na realizację projektu pn. „Cudze
chwalicie swego nie znacie – nasze produkty lokale” w ramach LGD „Trakt Piastów”.
Dalej Wójt przypomniał, że na plan wydatków wynoszący 18.489 tys. zł, wykonanie
wyniosło 17.543 tys. zł, co stanowi 94,88% planowanych wydatków ogółem.
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 665 tys. zł, a w okresie
sprawozdawczym wykonanie wyniosło 647 tys. zł, w tym: na składki na rzecz
Wielkopolskiej Izby Rolniczej prawie 14 tys. zł, na pozostałą działalność 418 tys. zł,
w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej 409 tys. zł i koszty związane z wypłatą
tych środków 8 tys. zł, zakup usług pozostałych 180 tys. zł (dopłaty do taryfy za
odbiór ścieków komunalnych 173 tys. zł, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków 4 tys. zł oraz udrożnienie rurociągu i wymiana rur ponad 2 tys. zł), wydatki
inwestycyjne na opracowanie projektu budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
do miejscowości Mielno prawie 35 tys. zł. W dziale 400 – Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w kwocie 445
tys. zł. Wydatki w kwocie 184 tys. zł poniesiono na wykonanie dokumentacji na
budowę sieci gazowej i zrealizowanie I etapu montażu sieci gazowej w Mieleszynie.
Dalsza realizacja tej inwestycji przeniesiona jest na rok bieżący. W dziale 600 Transport i łączność plan wydatków wynosił 673 tys. zł, a wykonanie wyniosło 648
tys. zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 24 tys. zł (w tym w ramach
funduszu sołeckiego 21 tys. zł), zakup usług pozostałych 51 tys. zł (opłata za zajęcie
pasa drogowego 20 tys. zł, zimowe utrzymanie dróg 3,5 tys. zł, równanie i
profilowanie dróg gminnych 20 tys. zł, koszenie poboczy dróg 3 tys. zł oraz wydatki w
ramach funduszu sołeckiego 2 tys. zł), zakup usług remontowych 188 tys. zł, wydatki
inwestycyjne 383 tys. zł, które poniesiono na: przebudowę drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Mieleszyn-Borzątew 306 tys. zł, (w tym dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego 112.500 zł), remont drogi w Dobiejewie, montaż barierek
ochronnych w Łopiennie, budowę chodników: w Łopiennie, w Świątnikach Małych, w
Świątnikach Wielkich, w Sokolnikach i w Dębłowie, naprawę przystanku
autobusowego w Popowie Ignacewie. W dziale 600 w ramach funduszu sołeckiego
wydatkowano kwotę ponad 67 tys. zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan
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wydatków wynosił 115 tys. zł, a zrealizowano je w kwocie 103 tys. zł, w tym m.in. na:
fundusz eksploatacyjny i remontowy budynku Ośrodka Zdrowia w Mieleszynie,
wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, wykonanie projektu podziału
nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, usługi kominiarskie ponad 29 tys.
zł, na podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości 18 tys. zł oraz na
usuwanie skutków nawałnicy w budynku komunalnym w Popowie Tomkowym ponad
55 tys. zł (dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 44 tys. zł). W dziale
750 - Administracja publiczna na plan wydatków wynoszący 1.656 tys. zł, wykonanie
wyniosło 1.636 tys. zł tym na: realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej 37 tys. zł, wydatki Rady Gminy 78 tys. zł, wydatki Urzędu Gminy 1.505 tys.
zł (w tym wydatki inwestycyjne 50 tys. zł na budowę parkingu przy Urzędzie),
pozostałą działalność 16 tys. zł (m.in. wydatki na ogłoszenia w prasie i materiały
promocyjne). W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zaplanowano na kwotę 792 zł i
wydatkowano je na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan wydatków wynoszący
321 tys. zł, wykonanie wyniosło 249 tys. zł. Wydatki te poniesione zostały m.in. na
pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 5 tys. zł oraz na
utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 244 tys. zł. W dziale 757 – Obsługa długu
publicznego na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę
zaplanowano kwotę 90 tys. zł, a wydatkowano 82 tys. zł. W dziale 801 - Oświata i
wychowanie na plan wydatków 6.184 tys. zł, wydatkowano 6.167 tys. zł: na szkoły
podstawowe (plan 3.387 tys. zł) 3.376 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne 26 tys. zł
na remont dachu budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Mieleszynie,
obłożenie kostką brukową i położenie płytek elewacyjnych w Szkole Podstawowej w
Mieleszynie oraz ocieplenie ścian w Szkole Podstawowej w Łopiennie; na przedszkola
przy szkołach podstawowych (plan 170 tys. zł) 168 tys. zł; na przedszkole w
Mieleszynie i Mielnie (plan 1.013 tys. zł) 1.012 tys. zł, w tym m.in.: usługi remontowe
157 tys. zł na remont budynku Oddziału Przedszkolnego w Mielnie, pokrycie kosztów
pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych w innych gminach 165
tys. zł, wydatki inwestycyjne 47 tys. zł na modernizację klatki schodowej i kuchni w
Przedszkolu w Mielnie i prace dekarskie w Przedszkolu w Mieleszynie; na
Gimnazjum w Mieleszynie (plan 1 mln zł) 999 tys. zł; na dowożenie dzieci do szkół
(plan 335 tys. zł) 335 tys. zł, na stołówkę szkolną (plan 145 tys. zł) 142 tys. zł; na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego 24 tys. zł oraz na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum 95 tys. zł. W dziale 851 - Ochrona
zdrowia na plan wydatków wynoszący 52 tys. zł, wydatkowano kwotę 46 tys. zł, w
tym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 45 tys. zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna na plan wydatków
wynoszący 1.841 tys. zł, wydatkowano kwotę 1.600 tys. zł, w tym na: częściowe
pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy
Społecznej 124 tys. zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

7

rodzinne 10 tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
40 tys. zł, na dodatki mieszkaniowe 39 tys. zł, wypłatę zasiłków stałych 63 tys. zł, na
bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 339 tys. zł, na usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 tys. zł, na dożywianie prawie 26 tys. zł, na
świadczenia społeczne dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy 942 tys. zł. W dziale
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan wydatków wynoszący 54 tys. zł,
realizacja wyniosła 53 tys. zł. Wydatki te poniesiono na: pomoc materialną dla
uczniów 37 tys. zł oraz na pozostałą działalność 16 tys. zł tj. na doposażenie placu
zabaw w Przysiece i Popowie Ignacewie oraz wykonanie dokumentacji na oświetlenie
placu zabaw w Popowie Ignacewie. W dziale 855 Rodzina na plan wydatków
wynoszący 5.189 tys. zł, wydatkowano kwotę 5.021 tys. zł, w tym na: świadczenia
wychowawcze 500 plus – 3.379 tys. zł (wypłata świadczeń 3.329 tys. zł i koszty
przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych 49 tys. zł), realizację programu
wspierania rodziny „Asystent rodziny” 29 tys. zł, wydatki na rodziny zastępcze 17 tys.
zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków
wynosił 738 tys. zł, a wykonanie wyniosło 687 tys. zł. Wydatki te poniesiono m.in. na:
gospodarkę odpadami (wynagrodzenia osobowe 36 tys. zł, zakup usług (odbiór
odpadów komunalnych) 466 tys. zł, utrzymanie zieleni 15 tys. zł, opłatę za schronisko
dla zwierząt 13 tys. zł, wydatki w zakresie oświetlenia ulic 145 tys. zł (w tym na zakup
energii 98 tys. zł i na usługi w zakresie modernizacji i konserwacji 47 tys. zł). W
dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w
kwocie 387 tys. zł, a wykonanie wyniosło 359 tys. zł, w tym na utrzymanie świetlic
266 tys. zł (m.in. odbudowa świetlicy w Kowalewie 39 tys. zł, prace dekarskie na
budynku świetlicy w Mielnie prawie 18 tys. zł, adaptacja remizy strażackiej na część
przynależną do świetlicy w Popowie Tomkowym 12 tys. zł, modernizacja Domu
Kultury w Mieleszynie 104 tys. zł, budowa świetlicy w Karniszewie 27 tys. zł i remont
łazienek w świetlicy w Sokolnikach 5 tys. zł), na utrzymanie bibliotek 77 tys. zł oraz
na pozostałą działalność 16 tys. zł (dot. organizacji imprez kulturalno-oświatowych).
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport plan wydatków wynosił 58 tys. zł, a realizacja
wyniosła 53 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na: wynagrodzenie animatora
sportu i wykonanie ławek na boisku sportowym w Mieleszynie 10 tys. zł, zakup
energii na boisko ORLIK 1,2 tys. zł, zakup usług 18 tys. zł (konserwacja i czyszczenie
boiska ORLIK, utrzymanie boisk sportowych, przewóz sportowców) oraz 15 tys. zł na
opracowanie dokumentacji na modernizację boisk sportowych w Karniszewie i
Łopiennie.
Dalej Wójt poinformował, że do sprawozdania z wykonania budżetu dołączona jest
informacja o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich i o stanie mienia
Gminy Mieleszyn na dzień 31 grudnia 2017 r.
Wójt podkreślił, że realizacja budżetu to nie tylko wydatkowanie środków na zadania
o charakterze materialnym. W ubiegłym roku na terenie gminy miało miejsce wiele
imprez sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym dofinansowanych z budżetu gminy.
Nie odbyły się planowane Dożynki Gminne, a to z powodu nawałnicy jaka miała
miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Byliśmy też współorganizatorami Sztafety
Trzeźwości i kolejnej edycji imprezy sportowej Polska Biega. Organizatorami wielu
imprez sportowych i kulturalnych były Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i
Przedszkole. Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz zorganizował pobyt wakacyjny
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nad morzem dla grupy dzieci wytypowanych przez GOPS, który był finansowany ze
środków funduszu przeciwalkoholowego. Realizacja budżetu to także sprawowanie
nadzoru właścicielskiego i współwłaścicielskiego nad spółkami, w których udziały ma
gmina. Dotyczy to Zakładu Usług Komunalnych i Rolniczych oraz Międzygminnego
Składowiska Odpadów Komunalnych. Nasza gmina przystąpiła do projektu
partnerskiego „E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim”. Dotyczy on
elektronicznego obiegu dokumentów i załatwiania spraw. Projekt ten realizowany był
w latach 2016-2017, a w jego ramach udało się pozyskać sprzęt komputerowy.
Wójt podkreślił, że osiągnięte wskaźniki wykonania budżetu za 2017 rok, zarówno po
stronie dochodów jak i wydatków są niezłe. Corocznie powtarza, że Jego ambicją,
Radnych i Sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych jest to, aby osiągane
dochody były jeszcze wyższe. Tak jak to dzieje się od wielu lat, niepełne wykonanie
dochodów spowodowane było wieloma czynnikami. Między innymi niższymi od
planowanych wpływami podatków i opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Pisemne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mieleszyn za rok 2017 wraz z
informacją o stanie mienia Gminy Mieleszyn, które Radni otrzymali wcześniej, stanowi
zał. nr 4.
Następnie Wójt przedstawił uchwałę Nr SO-0954/10/20/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2017 rok
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
Uchwała Nr SO-0954/10/20/2018 stanowi zał. nr 5.
Kończąc swe wystąpienie Wójt podziękował osobom, które w różny sposób miały
wpływ na jego realizację. Przede wszystkim podziękował Panu Przewodniczącemu
Rady Gminy Eugeniuszowi Mellerowi, Radnym, Sołtysom, kierownikom i
pracownikom gminnych jednostek samorządowych oraz Pani Skarbnik Małgorzacie
Woźnica, Panu Sekretarzowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy. “To też dzięki
Państwa zaangażowaniu i życzliwej współpracy udało się znowu w gminie coś
zrobić.”
Dyskusja:
- Radny Pan Mariusz Mikołajczak stwierdził, że w dziale 852 – Pomoc społeczna
wydatkowana została kwota 124.740,88 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu
mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Zwrócił się z pytanie: ile
osób przebywało w DPS?
- Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Woźnica poinformowała, ze w ubiegłym roku w
Domach Pomocy Społecznej przebywało 5 osób.
- Radny Pan Mariusz Mikołajczak stwierdził, że w dziale 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki na opłatę za schronisko dla
zwierząt w kwocie 13.504,42 zł. Spytał się czy jest to opłata stała, czy też
uzależniona jest ona od liczby zwierząt przewiezionych z gminy do schroniska?
- Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński oznajmił, że przedmiotowa opłata uzależniona
jest od liczy zwierząt przebywających w schronisko, które pochodzą z terenu
naszej gminy.
Radni nie zgłosili innych pytań.
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Następnie Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pan Bartłomiej Adamczewski
przedstawił uchwałę Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mieleszyn z dnia
9 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Mieleszyn.
Uchwała Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mieleszyn stanowi zał. nr 6.
Dalej Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przestawił
stanowisko Stałych Komisji Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2018 r. o powyższych
sprawozdaniach, które stanowi zał. 7.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller zwrócił się do radnych o dalszą
dyskusję nad sprawozdaniami.
Radni nie zgłosili innych pytań, ani uwag dotyczących przedmiotowych sprawozdań.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Mieleszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, po czym
poddał go pod głosowanie.
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/139/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 8.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller stwierdził, że w pkt 5 porządku
obrad Rada Gminy rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. po uprzednim zapoznaniu się z
informacją o stanie mienia gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu i o informacji o stanie mienia gminy.
Wobec powyższego poprosił Zastępcę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o
przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pan Bartłomiej Adamczewski odczytał
treść uchwały Nr 2/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mieleszyn z dnia 9 maja
2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.
Uchwała Nr 2/2018 Komisji Rewizyjnej stanowi zał. nr 9.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść uchwały
Nr SO-0955/14/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Mieleszyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Mieleszyn z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
Uchwała Nr SO-0955/14/20/2018 stanowi zał. nr 10.
Po odczytaniu powyższej uchwały zaprosił Radnych do dyskusji.
Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani uwag dotyczących ww. opinii.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Mieleszyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za
2017 rok, po czym poddał go pod głosowanie.
“za” podjęciem
- 14 radnych
Rada Gminy jednomyślnie w głosowaniu jawnym udzieliła absolutorium Wójtowi
Gminy za 2017 rok.
Uchwała Nr XXIX/140/2018 stanowi zał. nr 11.
Przewodniczący Rady Gminy złożył gratulacje Wójtowi Gminy z tytułu uzyskanego
absolutorium oraz pracownikom Urzędu Gminy z racji wykonania budżetu za
2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad obecnych 14 radnych.
Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
następujące projekty uchwał:
a) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Borzątew,
Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński poinformował, że konieczność nadania nowych
statutów do poszczególnych sołectw z terenu gminy wynika ze zmiany przepisów
ustawowych dotyczących zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Przedmiotowe
projekty statutów były wcześniej omawiane z Sołtysami i Radnymi. Zgodnie z
wymogami ustawowymi te projekty statutów zostały poddane konsultacjom
społecznym. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podana została do wiadomości
mieszkańców. Z projektami statutów było można zapoznać się u sołtysów, w Urzędzie
Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W okresie konsultacji mieszkańcy nie
zgłosili żadnych uwag ani wniosków.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do projektów statutów sołectw.
Przewodniczący Komisji RRGiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o przedmiotowych projektach uchwał, która stanowi
zał. nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller za zgodą Rady bez odczytywania
projektów uchwał w sprawach nadania statutów sołectwom poddał je pod głosowanie.
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/141/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 13.
-

b) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębłowo,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/142/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 14.

11

c) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobiejewo,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/143/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 15.
d) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dziadkówko,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/144/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 16.
e) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Karniszewo,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/145/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 17.
f) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kowalewo,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/146/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 18.
g) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łopienno,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/147/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 19.
h) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mieleszyn,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/148/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 20.
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mielno,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/149/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 21.

i)

j) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Popowo-Ignacewo,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/150/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 22.
k) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Popowo Tomkowe,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/151/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 23.
l)

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przysieka,
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“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/152/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 24.
m) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sokolniki,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/153/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 25.
n) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świątniki Małe,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/154/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 26.
o) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świątniki Wielkie,
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/155/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 27.
p) w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionym
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Mieleszyn,
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, oświaty, kultury i sportu – Pani Ewa
Nitka poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zaszła
koniczność zmiany uchwały, którą Rada Gminy podjęła 2 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących
obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów oraz logopedów zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieleszyn. W omawianym projekcie
uchwały nie ustala się liczby godzin ponadwymiarowych dla dyrektorów i
wicedyrektorów oraz nie ustala się tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowych obowiązkowym wymiarze godzin, ponieważ
zagadnienia te zostały ujęte w ustawie – Karta Nauczyciela. W niniejszym projekcie
uchwały pozostaje bez zmian obniżka tygodniowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów
oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli niewymienionych w
art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść ww. projektu
uchwały.
- Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o powyższym projekcie uchwały, zgodnie z zał.
nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
“za” podjęciem
- 13 radnych
“przeciw” podjęciu
- 0 radnych
“wstrzymał się”
- 1 radny
Uchwała Nr XXIX/156/2018 została podjęta w głosowaniu jawnym jak wyżej.
Stanowi zał. nr 28.
-

q) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę
Mieleszyn, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego,
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, oświaty, kultury i sportu – Pani Ewa
Nitka poinformowała, że uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym
przez gminę Mieleszyn, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego należy zmienić z uwagi na zmianę
podstawy prawnej. Wcześniejsza uchwała z dnia 3 lutego 2017 r. została podjęta na
podstawie ustawy o systemie oświaty, a w przedstawianym projekcie uchwały
powołuje się ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych. Zgodnie z treścią niniejszego projektu uchwały opłata za przedszkole
nie ulega zmianie i wynosi ona 0,80 zł za każdą godzinę zajęć.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść ww. projektu
uchwały.
- Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o powyższym projekcie uchwały, zgodnie z zał.
nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
(W głosowaniu udział wzięło:13 radnych.)
“za” podjęciem
- 13 radnych
Uchwała Nr XXIX/157/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 29.
-

r) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieleszyn w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
Dyrektor ZUKiR Pan Janusz Sztukowski poinformował, że konieczność opracowania
przedmiotowego regulaminu wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
14

odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Ten regulamin w swej istocie
znacząco nie odbiega od regulaminów, które w przeszłości Rady Gminy uchwalały.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt regulaminu ma być przyjęty przez Radę
i przesłany do organu regulującego, którym są Wody Polskie w Poznaniu. Projekt
regulaminu zbudowany jest standardowo i zawiera podstawowe obowiązki i prawa
dostarczyciela usług czyli ZUKiR oraz odbiorców czyli obywateli i instytucji, do
których dostarczana jest woda i odprowadzane są ścieki. Projekt regulaminu
zbudowany jest z części, których tytuły zawarte są w ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Tytuły regulaminu to:
minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki i tryb zawierania umów, sposób
rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki przyłączenia do
sieci, warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych i kilka innych podstawowych działań w zakresie dostarczania wody i
odprowadzania ścieków. Regulamin ten określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- Radny Pan Tadeusz Bereźnicki stwierdził, że zgodnie z treścią § 4 regulaminu
przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawę wody i odbiór ścieków w przypadkach
i na warunkach określonych w art. 8 ustawy. W związku z tym, że w regulaminie
nie można przepisać treści ustawy prosił Dyrektora ZUKiR o podanie przypadków,
kiedy przedsiębiorstwo może odciąć wodę lub odbiór ścieków.
- Dyrektor ZUKiR Pan Janusz Sztukowski poinformował, że odcięcie dostawy wody
następuje zgodnie z art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. Odcięcie wody może nastąpić wtedy, gdy przyłącze
zbudowane jest niezgodnie z prawem. Najczęstszym spotykanym przypadkiem
odcięcia wody jest fakt zalegania przez odbiorcę wody z płatnością za usługi
dostarczania wody i odprowadzania ścieków dwóch cykli obrachunkowych. W
naszym przypadku są to dwa miesiące. Po otrzymaniu upomnienia przez odbiorcę
wody można do tego klienta kierować zawiadomienie o odcięciu wody wskazując
w nim jednocześnie alternatywny sposób zaopatrzenia w wodę pitną dla ludzi.
Takim punktem zazwyczaj są siedziby zakładów, które zapewniają zbiorowe
zaopatrzenie w wodę. Takie zawiadomienie musi być wysłane 20 dni przed
planowanym terminem odcięcia dostawy wody. Zawiadomienie to wysyła się do
Sanepidu i Wójta Gminy.
Radni nie zgłosili innych pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść ww. projektu
uchwały.
- Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o powyższym projekcie uchwały, zgodnie z zał.
nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/158/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 30.
-
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s) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieleszyn,
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Woźnica stwierdziła, ze zmiana Wieloletniej
Prognozy Finansowej spowodowana jest planowaną zmianą uchwały budżetowej na
2018 r. Wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego
powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian polegających na wprowadzeniu
planu przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w części umarzalnej w
2018 r. w kwocie 650.956 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji do
miejscowości Mielno”. Zgodnie z tą zmianą budżetu należy też zmienić w WPF
załącznik pn. ”przedsięwzięcia”, w którym wprowadzono to zadanie do realizacji w
latach 2018-2019. W załączniku „przedsięwzięcia” uaktualniono też łączne nakłady
finansowe na budowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę sieci gazowej na 2018 r.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść ww. projektu
uchwały.
- Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o powyższym projekcie uchwały, zgodnie z zał.
nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
“za” podjęciem
- 13 radnych
“przeciw” podjęciu
- 1 radny
Uchwała Nr XXIX/159/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 31.
-

t) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na 2018 rok,
Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Woźnica poinformowała, że w niniejszym projekcie
uchwały wprowadzono zmiany po stronie dochodów w związku z otrzymaniem
zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 20.079 zł, dostosowano plan
dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego do wykonanych wpływów o kwotę
5.000 zł, zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministra Finansów o
zwiększeniu części subwencji oświatowej o 53.102 zł i o planowanych dochodach z
tytułu udziału gminy w PIT o kwotę 58.000 zł. Otrzymano też pismo Wojewody
Wielkopolskiego o zmianie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego i tak: w rozdziale 80103 następuje zmniejszenie kwoty
do wysokości 39.730 zł i w rozdziale 80104 do kwoty 50.690 zł. Gmina otrzymała też
dotację celową w wysokości 2.000 zł na realizację projektu „Razem weselej”
realizowanego przez sołectwo Łopienno na podstawie umowy zawartej z Lokalną
Grupą Działania „Trakt Piastów”. Otrzymano z Województwa Wielkopolskiego
dotację celową w kwocie 118.500 zł na dofinansowanie przebudowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
W związku z otrzymaniem ww. dochodów wprowadzono stosowne zmiany w planie
wydatków i tak zwiększono: plan na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej we wsi Mielno gm. Mieleszyn” o kwotę 650.965 zł w wysokości
planowanej pomocy finansowej z WFOŚiGW w Poznaniu, plan na II etap gazyfikacji
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miejscowości Mieleszyn dostosowując plan do realizowanych zadań o kwotę
51.200 zł, plan na zabezpieczenie 20% udziału środków własnych na wypłatę
stypendium o kwotę 4.472,50 zł oraz plan na przebudowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych o kwotę 118.500 zł. Ponadto wprowadzono plan na realizację
projektu „Razem weselej” realizowanego przez sołectwo Łopienno w kwocie 2.000 zł.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść ww. projektu
uchwały.
- Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o powyższym projekcie uchwały, zgodnie z zał.
nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
“za” podjęciem
- 13 radnych
“przeciw” podjęciu
- 0 radnych
„wstrzymał się”
- 1 radny
Uchwała Nr XXIX/160/2018 została podjęta w głosowaniu jawnym jak wyżej.
Stanowi zał. nr 32.
-

u) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński przypomniał, że podczas przedstawiania
sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok wspominał o
planowanej budowie kanalizacji sanitarnej z Popowa Podleśnego do Mielna.
Opracowany projekt budowy opiewa na kwotę 1.300 tys. zł. Zaznaczył, że czynione
były starania w Urzędzie Marszałkowskim o uzyskanie dofinansowania w ramach
programów unijnych z WRPO na przedmiotowe przedsięwzięcie. Jednak gmina nie
spełnia wymogów na zakwalifikowanie projektu do realizacji. Z tego względu złożony
został wniosek w WFOŚiGW i otrzymaliśmy pisemną akceptację na udzielenie
pożyczki, która będzie częściowo umorzona. Pożyczka ta jest nisko oprocentowana.
Wójt uważa, że warto przystąpić do kanalizacji Mielna – do trzeciej miejscowości pod
względem parytetu ludnościowego naszej gminy.
Prosił Radę Gminy o podjęcie przedmiotowej uchwały. Dodał, że pożyczka ta nie
stanowi żadnego zagrożenia finansowego do budżetu naszej gminy.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść ww. projektu
uchwały.
- Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o powyższym projekcie uchwały, zgodnie z zał.
nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
“za” podjęciem
- 13 radnych
“przeciw” podjęciu
- 1 radnych
Uchwała Nr XXIX/161/2018 została podjęta w głosowaniu jawnym jak wyżej.
-
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Stanowi zał. nr 33.
v) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie
gminy Mieleszyn,
Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński poinformował, że znowelizowana została ustawa
Prawo wodne, na mocy której uległy zmianie przepisy dotyczące urządzania kąpielisk.
Na urządzenie kąpieliska trzeba spełnić szereg wymogów, między innymi należy
uzyskać pozytywną opinią Wód Polskich, Sanepidu gnieźnieńskiego i poznańskiego
itd. Poczynione też muszą być działania związane z badaniem jakości wód. Na
urządzenie kąpieliska w Borzątwi otrzymaliśmy pozytywne opinie z ww. organów.
Zgodnie z cytowaną ustawą wymagana jest też uchwała Rady Gminy w sprawie
określenia sezonu kąpielowego. W przedstawianym projekcie sezon kąpielowy został
odkreślony od dnia 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli nie byłoby zgody ww.
instytucji i Rady Gminy na urządzenie kąpieliska w Borzątwi wówczas to kąpielisko
mogłoby funkcjonować przez okres jednego miesiąca.
Wójt uważa, że kąpielisko w Borzątwi jest dobrze przygotowane i ciszy się ono dużym
zainteresowaniem.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść ww. projektu
uchwały.
- Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o powyższym projekcie uchwały, zgodnie z zał.
nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/162/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 34.
-

w) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mieleszyn,
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poinformował, że zgodnie z
nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych wynagrodzenie zasadnicze dla wójtów
w gminach do 15 tysięcy mieszkańców może kształtować się na poziomie od 3.400 zł
do 4.700 zł, a maksymalna wysokość dodatku funkcyjnego wynosi 1.900 zł.
Zaś dodatek specjalny wynosi od 20 do 40% łączenie wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego.
W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania wynagrodzenia Wójta
do ww. rozporządzenia. W rozporządzeniu tym została obniżona tylko wysokość
wynagrodzenia zasadniczego. Dlatego też zgodnie z projektem uchwały
dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze Wójta zostało obniżone i podwyższony
został dodatek funkcyjny.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego projektu uchwały.
-

Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść ww. projektu
uchwały.
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Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o powyższym projekcie uchwały, zgodnie z zał.
nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
“za” podjęciem
- 14 radnych
Uchwała Nr XXIX/163/2018 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Stanowi zał. nr 35.
-

x) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zamiaru połączenia gmin:
Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Mieleszyn w jeden okręg wyborczy nr 3 w
wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński poinformował, że przed posiedzeniem wspólnym
stałych Komisji Rady wpłynął do Rady Gminy wniosek Wicestarosty Powiatu
Gnieźnieńskiego Pana Jerzego Berlika o wyrażenie opinii w sprawie połączenia gminy
Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Mieleszyn w jeden okręg wyborczy w wyborach do
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Dodał, ze wiadomo mu, że w 2001 r. Rada Gminy
Mieleszyn procedowała tę sprawę i wyraziła negatywną opinię odnośnie
wnioskowanego podziału powiatu na okręgi wyborcze. Wójt zaznaczył, że decyzję o
podziale powiatu na okręgi wyborcze podejmie Rada Powiatu. Dalej poinformował, że
obecnie norma przedstawicielstwa na 1 mandat wynosi 5.224 mieszkańców. Powiat
gnieźnieński liczy 141 tysięcy mieszkańców, liczba mandatów 27. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi Gmina Mieleszyn nie może stanowić jednego
okręgu wyborczego. Swego czasu postulowano, żeby każda gmina tworzyła odrębny
okręg wyborczy. Podkreślił, że Gmina Mieleszyn ma 4 tysiące mieszkańców, a Gmina
Kiszkowo ma 5 tysięcy mieszkańców i ma dwóch radnych. Mobilizacja społeczeństwa
i zaangażowanie w wybory daje gwarancje tym mniejszym gminom zdobyć mandat w
wyborach do Rady Powiatu. Dobrze byłoby, aby mieszkaniec naszej gminy
reprezentował nas w Radzie Powiatu i zabiegał o nasze sprawy ważne z punktu
widzenia funkcjonowania gminy np. o drogi itp.
Zgodnie z projektem uchwały proponuje się wyrazić pozytywną opinię w sprawie
propozycji przedłożonej przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego o połączeniu gmin:
Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Mieleszyn w jeden okręg wyborczy nr 3, w którym
będzie wybieranych 4 radnych do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller odczytał treść ww. projektu
uchwały.
- Przewodniczący Komisji RGRiPP Pan Radosław Owczarek przedstawił opinię
Stałych Komisji Rady Gminy o powyższym projekcie uchwały, zgodnie z zał.
nr 12.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller poddał pod głosowanie
odczytany projekt uchwały.
“za” podjęciem
- 12 radnych
„przeciw” podjęciu
- 2 radnych
Uchwała Nr XXIX/164/2018 została podjęta w głosowaniu jawnym jak wyżej.
Stanowi zał. nr 36.
-
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Ad. 8
Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w
okresie międzysesyjnym, które stanowi zał. nr 37.
Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego sprawozdania.
Ad. 9
Kierownik GOPS Pani Dorota Perlik przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2017 rok, która
stanowi zał. nr 38.
Pani Dorota Perlik stwierdziła, że corocznie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
GOPS zobowiązany jest do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. W porównaniu z latami
poprzednimi w 2017 r. nie było znaczących różnic co do liczny rodzin, którym GOPS
przyznawał wszelkiego rodzaju zasiłki. W 2017 r. zauważalny był znaczny wzrost
świadczeniobiorców oraz wydatków na zasiłki celowe. Spowodowane jest to
wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi noszącymi
znamiona klęski żywiołowej. Wartości pozostałych części sprawozdania kształtują się na
poziomie roku 2016.
- Radny Pan Mariusz Mikołajczak stwierdził, że sytuacja materialna naszych rodzin
nie jest tak dobra, skoro mieszkańcy posiadają tak duże zaległości płatnicze z
tytułu opłaty za odbiór odpadów czy za pobraną wodę i odebrane ścieki.
- Kierownik GOPS Pani Dorota Perlik oznajmiła, że w powyższej kwestii nie chce
się wypowiadać, bo nie ma pewności czy to jej klienci posiadają zaległości
płatnicze.
- Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński prosił Kierownika GOPS o udzielenie
informacji o sposobie załatwienia przez Samorządowego Kolegium Odwoławcze w
Poznaniu odwołań mieszkańców od decyzji o przyznaniu zasiłku celowego na
usuwanie skutków nawałnicy.
- Kierownik GOPS Pani Dorota Perlik poinformowała, że nie pamięta liczy
odwołań skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.
Dane te może przygotować na następną Sesję Rady Gminy. Stwierdziła, że
wszystkie decyzje SKO, które do dnia dzisiejszego wpłynęły utrzymują w mocy
decyzje wydane przez GOPS. Jedna instytucja odwołująca się od decyzji, po
otrzymaniu decyzji SKO utrzymującej w mocy decyzję GOPS wystąpiła na drogę
sądową.
- Radny Pan Zbigniew Kaczmarek stwierdził, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Łabiszynku skierowała sprawę do sądu na decyzję odmawiającą udzielenia
pomocy finansowej. Uważa, że gmina niepotrzebnie oddała część dotacji
przekazanej z budżetu państwa na usuwanie skutków nawałnicy.
Dodał, że Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała wzory druków od Wojewody
Wielkopolskiego i sprawa udzielenia pomocy finansowej powinna być pozytywnie
załatwiona. Spółdzielnia miała reprezentować lokatorów i wspólnotę
mieszkaniową. Druki te zostały wypełnione i przesłane do sądu administracyjnego.
Uważa, że należało pomóc Spółdzielni Mieszkaniowej, a nie działać przeciwko
niej.
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Kierownik GOPS Pani Dorota Perlik wyjaśniła, że lokatorzy mieszkań
spółdzielczych złożyli do GOPS wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Zgodnie
z ustawą ta pomoc się im należała i została wypłacona. Spółdzielnia Mieszkaniowa
również złożyła swój wniosek. Tak więc na jeden budynek czy lokal złożone
zostały dwa wnioski w tej samej sprawie. GOPS w wytycznych miał jasno i
czytelnie określone zasady i reguły gry. Być może lokatorzy mieszkań
spółdzielczych stwierdzili, że to są ich pieniądze, a nie wspólnoty mieszkaniowej.
Osobiście nie chce oceniać tej sytuacji i formułować jakichkolwiek wniosków.
Radny Pan Zbigniew Kaczmarek stwierdził, że Radca Prawny GOPS mógł pomóc
tę sprawę załatwić pozytywnie lub wyjaśnić zasady przyznawania zasiłków. Jeżeli
Wojewoda przysłał do Spółdzielni wzory druków, to widocznie miała ona prawo
uzyskać pomoc finansową. W Mielnie na bloku nr 4 zerwany został dach, a na jego
naprawę Spółdzielnia otrzymała tylko odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.
Kierownik GOPS Pani Dorota Perlik raz jeszcze stwierdził, że lokatorzy mieszkań
spółdzielczych otrzymali zasiłki celowe. W sprawie odmowy przyznania pomocy
finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej nie wie czy Radca Prawny ma rację czy nie,
ale przygotował on decyzję zgodnie z procedurami i ustawą, która GOPS obliguje.
Radny Pan Radosław Owczarek stwierdził, że w większości przypadków firma
ubezpieczeniowa szacująca straty po nawałnicy oszacowała je na 10%, a gminna
komisja ds. szacowania szkód oszacowała je na 0,5%. Te rozbieżności były bardzo
duże. Nie wiadomo jakie były kryteria szacowania strat. Czy ubezpieczyciel miał
swoje i gminna komisja swoje? Dlaczego tak było?
Kierownik GOPS Pani Dorota Perlik wyjaśniła, że wspomniane rozbieżności w
szacowaniu szkód były, bo na własnym przykładzie się o tym przekonała.
Stwierdziła, że czymś innym jest instytucja ubezpieczeniowa, która ma swoje
kryteria szacowania strat. Na podstawie innej tabeli szacowania strat dokonywała
gmina. Na szkoleniu w zakresie szacowania strat po nawałnicy jakie miało miejsce
w Urzędzie Wojewódzkim informowano nas, że zasiłki celowe nie są
odszkodowaniem tylko pomocą.
Radny Pan Radosław Owczarek stwierdził, że z reguły ubezpieczyciel robił
wszystko żeby nie wypłacić pieniędzy, a gminna komisja ds. szacowania strat
powinna pomóc mieszkańcom, aby pomoc finansową otrzymali na usunięcie
skutków nawałnicy.
Kierownik GOPS Pani Dorota Perlik stwierdziła, że nie będzie oceniać tego, czy
gminna komisja ds. szacowania strat szacowała je lepiej czy gorzej. Na pewno
komisja ta szacowała straty inaczej niż firma ubezpieczeniowa.
Radny Pan Mariusz Mikołajczak stwierdził, że jak okazało się, że niewykorzystane
zostały w całości środki przekazane na usuwanie skutków nawałnicy, to należało
rozpatrzyć te wnioski, które wcześniej zostały załatwione negatywnie.
Kierownik GOPS Pani Dorota Perlik poinformowała, że w dniu dzisiejszym w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie przeprowadzana jest kontrola
w zakresie wydatkowania środków na usuwanie skutków nawałnicy. Kontrolerzy
mają uwagi nawet do dokumentacji fotograficznej. Uważają oni, że część
przyznanej pomocy może kwalifikować się do zwrotu.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono innych pytań.
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Ad. 10
W pkt 4 porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji.
Ad. 11
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Radny Pan Tadeusz Bereźnicki nawiązał do sprawy gazyfikacji Mieleszyna.
Stwierdził, że aktualne rozprowadzana jest linia główna. Zwrócił się do Wójta
Gminy z pytaniem na jakich zasadach będą wykonywane przyłącza, czy można się
zapisywać i jaki jest orientacyjny koszt ich wykonania? Dodał, że zadał to pytanie,
bo ktoś rozpowszechnia informacje o tym, że przyłącze będzie kosztować 7 tysięcy
złotych.
Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński poinformował, że w dniu dzisiejszym
rozmawiał z właścicielem firmy, która realizuje sieć gazowniczą. W przyszłym
tygodniu nastąpi oficjalne zakończenie tej inwestycji. Ta inwestycja częściowo
będzie zwrócona Polskiej Spółce Gazowniczej w Poznaniu. Ustaliliśmy, że
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Mieleszyna i Karniszewa, na którym
zainteresowani zapoznają się z warunkami przyłączenia do sieci. Orientacyjny
koszt przyłącza do granicy działki ma wynosi ok. 2,7 tys. zł. Podkreślił, że jak
przyglądał się realizowanej gazyfikacji w gminie Gniezno i gminie Kiszkowo, to
nie podobała mu się budowa szafek na granicy nieruchomości. Podczas
kilkakrotnych rozmów z przedstawicielami Spółki Gazowniczej w Poznaniu
oświadczono mu, że aktualnie takich szafek się buduje ze względów finansowych,
bo w większości przypadkach są one nieaktywne.
Radny Pan Tadeusz Bereźnicki stwierdził, że poprowadzenie rury od szafki do
budynku nie będzie kosztować 4 tys. zł.
Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński stwierdził, że gaz jest materią bardzo
niebezpieczną, dlatego też na jego podłączenie trzeba spełnić szereg wymogów.
Przyłącza wykonuje specjalistyczna firma.
Radny Pan Radosław Owczarek stwierdził, że w Mieleszynie jedna z firm roznosi
ulotki z ofertą wykonania przyłącza gazowego. Prawdopodobnie koszt przyłącza
wraz z piecem ma kosztować ok. 7 tys. zł.
Radny Pan Wojciech Cegiel prosił Wójta Gminy, aby zaapelował do firmy
TRANSPOL żeby częściej zraszała drogi którymi wożony jest żwir. (Dziadkówko
dusi się od kurzu.)
Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński oznajmił, że prawie codziennie dzwoni do firmy
TRANSPOL i rozmawia z właścicielem Panem Naskręt o zgłaszanych problemach
odnośnie hałasu, kurzu i niszczenia dróg. Dodał, że czasami ma wątpliwości czy
opłaciło się za 100-200 tys. zł tę żwirownie uruchamiać. Na pewno nie odpuścimy
firmie i przyślemy Policję, żeby tym problemem się zajęła.
Radny Pan Zbigniew Kaczmarek stwierdził, że Policja nie rozwiąże wszystkich
problemów, bo jedynie nałoży mandaty karne na kilku kierowców. Firma nawiozła
na drogę biały kamień i mieszkańcy Mielna nie mogą nawet okien otworzyć z
uwagi na kurz. Też warzywa na działkach osypane są wapnem.
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Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński poinformował, że przyjedzie do Mielna w celu
podjęcia interwencji w podnoszonej kwestii.
Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Stanisław Szczepański udzielił informacji o
bieżącej działalności Powiatu. Stwierdził, że ogłoszony został kolejny przetarg na
sprzedaż Pałacu w Mielnie za cenę poniżej 1 mln zł. Prawdopodobnie jedna firma
jest zainteresowana jego kupnem, ale nie wiadomo czy do przetargu przystąpi.
Przed drugim przetargiem też byli zainteresowani, ale ofert nie złożyli.
Jeśli chodzi o utrzymanie dróg, to sytuacja jest nie ciekawa. Osobiście na Sesji
Nadzwyczajnej zgłosił wniosek, aby wszystkie gminy były w porównywalnym
stopniu traktowane jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Stwierdził, że jest
zainteresowany tym, aby w gminie Mieleszyn inwestycje na drogach powiatowych
były prowadzone, tym bardziej, że jest radnym z tego terenu. Dodał, że uczestniczy
też w Sesjach Rady Gminy Mieleszyn, po to, aby na bieżąco przekazywać
informacje o działalności Powiatu. Nadmienił, że w kuluarach mówiono, aby 3krotnie w ciągu roku były koszone pobocza dróg powiatowych. Taki postulat też
był zgłaszany w Powiecie, ale realizacja tego zadania uzależniona jest od
możliwości finansowych. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oznajmił, że w
przypadku częstszego koszenia poboczy dróg wykonanych zostanie mniej nakładek
bitumicznych na drogach powiatowych. Koszt wykoszania poboczy dróg
powiatowych w 2017 r. wyniósł 125 tys. zł, a na zimowe utrzymanie dróg
wydatkowano 479 tys. zł. Ponadto poinformował, że Powiat dofinansowuje
pszczelarzy. Gdy chodzi o budowę szpitala, to przebiega ona zgodnie z planem.
Komisja Bezpieczeństwa, której jest członkiem dysponuje następującymi danymi.
W roku 2017 zatrzymano 65 praw jazdy, 1792 dowodów rejestracyjnych.
Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie prowadziła ponad 3 tysiące spraw, w tym 270
spraw skierowanych z Komisariatu Policji w Kłecku. Straż Pożarna uczestniczyła
w 8 pożarach w Mielnie i w 78 innych zagrożeniach na terenie gminy Mieleszyn, a
5 alarmów było fałszywych. Z uzyskanych informacji wynika, że rodzice często
odmawiają szczepień dzieci przeciwko chorobom zakaźnym. Jeśli chodzi o jakość
wody w gminie Mieleszyn, to nie ma żadnych zastrzeżeń ze strony Sanepidu.
Kończąc stwierdził, że dzisiejsza Sesja odbywa się tuż przed żniwami i wakacjami.
Życzył wszystkim miłego wypoczynku, a rolnikom dobrych plonów, choć na to się
nie zanosi z uwagi na panującą suszę. Uważa, że w gminach powinny rozpocząć
prace komisje ds. szacowania szkód w płodach rolnych spowodowanych suszą.
Radny Pan Janusz Dalbor stwierdził, że stan drogi powiatowej na odcinku
Świniary-Mieleszyn uległ znacznemu pogorszeniu, a to z uwagi na wzmożony ruch
drogowy spowodowany objazdem w związku z remontem mostu w Kłecku.
Zwrócił się z pytaniem: co Powiat zamierza z tą drogą zrobić?
Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Stanisław Szczepański poinformował, że
Dyrektor PZD Pan Szczepański chciał przed rozpoczęciem inwestycji drogowej w
Kłecku, aby Drogi Wojewódzkie zapoznały się ze stanem dróg powiatowych i na
tę okoliczność miał być spisany protokół. Niestety Drogi Wojewódzkie poszły na
łatwiznę i ogłosiły objazdy przez gminę Kiszkowo, Wągrowiec i Poznań. Jednak
kierowcy znają drogi i wiedzą jak można trasę skrócić. Jak mu wiadomo w
Charbowie jest ustawiony znak ograniczający ruch pojazdów powyżej 15 ton, choć
nie wie czy taki znak jest ustawiony w innych miejscach. Przyznał, że będzie
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problem z naprawą drogi powiatowej na wspomnianym odcinku ŚwiniaryMieleszyn.
Radny Pan Mariusz Mikołajczak spytał się czy to był dziwny zbieg okoliczności,
że przed dzisiejszą Sesją wykaszane były pobocza dróg powiatowych? Osobiście
uważa, że zadanie to powinno być wykonane dużo wcześniej, bo zarośnięte
pobocza stwarzają duże niebezpieczeństwo na drogach.
Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Stanisław Szczepański poinformował, że na
terenie innych gmin, też w ostatnim krótkim czasie przystąpiono dopiero do
wykaszania poboczy dróg powiatowych. Raz jeszcze podkreślił, że zdaniem
Dyrektora PZD wcześniejsze wykaszanie poboczy dróg skutkować będzie
3-krotnym ich wykaszaniem w ciągu roku.
Wójt Gminy Pan Janusz Kamiński zaznaczył, że osobiście monitować do
Dyrektora Szczepańskiego o przyspieszenie prac związanych z wykaszaniem
poboczy dróg powiatowych. Dyrektor PZD stwierdził, że w miesiącu czerwcu te
prace będą realizowane. Następnie zwrócił się do radnego Pana Stanisława
Szczepańskiego z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie naprawy drogi
powiatowej na odcinku Świątniki Małe-Dębłowo.
Radny Pan Tadeusz Bereźnicki stwierdził, że największym kuriozum jest to, że
począwszy od Zdziechowy w kierunku Gniezna pobocza dróg powiatowych są już
wcześniej wykaszane. Na terenie gminy Mieleszyn te prace są wykonywane na
samym końcu.
Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Stanisław Szczepański wyjaśnił, że na terenie
powiatu nie jedna firma wykasza pobocza dróg. Zadanie to realizują wykonawcy
wyłonieni w drodze przetargu.
Radny Pan Tadeusz Bereźnicki nawiązał do sprawy podziału powiatu na okręgi
wyborcze. Stwierdził, że Rada Powiatu zdecyduje jak ten podział zostanie
dokonany. Rada Gminy Mieleszyn na dzisiejszej Sesji podjęła uchwałę opiniującą
w sprawie połączenia gminy Kłecko, Kiszkowo, Łubowo i Mieleszyn w jeden
okręg wyborczy. Nadmienił, że wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
zdania na ten temat były podzielone, gdyż optowano za wyrażeniem opinii
negatywnej w tej kwestii. Zwrócił się do radnego Powiatu Gnieźnieńskiego z
pytaniem: czy Rada Powiatu dąży do tego, żeby każda gmina miała swojego
radnego? Osobiście zdaje sobie sprawę z tego, że należy zachować normę
przedstawicielską, a gmina Mieleszyn ma 0,77. W naszej gminie dla sołectwa
Przysieka norma przedstawicielska też wynosi 0,7 i sołectwo to stanowi okręg
wyborczy. Wojewoda tego podziału gminy na okręgi wyborcze nie
zakwestionował. Rada Powiatu powinna na ten temat dyskutować, aby
doprowadzić do tego, żeby każda gmina miała swojego radnego. W wyborach do
Rady Powiatu inaczej oblicza się głosy, bo do zdobycia mandatu należy
przekroczyć pewien próg. Nawet jeżeli w Mieleszynie 2 tysiące wyborców
zagłosuje na danego kandydata, a nie przekroczy dane ugrupowanie progu
wyborczego, to i tak ta osoba nie zdobędzie mandatu radnego. Radnym może
zostać kandydat z Kiszkowa, który otrzyma tylko 200 głosów.
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Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Stanisław Szczepański poinformował, że
Komisarz Wyborczy przysłał pismo do Rady Powiatu, żeby zmienić podział na
okręgi wyborcze. W Powiecie Gnieźnieńskim nie będzie 6 okręgów wyborczych,
tylko 5. Okręg wyborczy obejmujący gminę Kłecko, Kiszkowo, Łubowo i
Mieleszyn się nie zmieni, ale zmienią się pozostałe okręgi. Poprzednio gmina
Witkowo stanowiła odrębny okręg i gmina Trzemeszno tez była odrębnym
okręgiem wyborczym. Komisarz Wyborczy stwierdził, że w gminie Gniezno
przybyło dużo mieszkańców i okręg wyborczy do którego należała gmina Gniezno,
Czerniejewo i Niechanowo powinien liczyć 5 radnych. W skali powiatu
mieszkańców nie przybywa, bo ubywa mieszkańców w mieście Gnieźnie. Podział
powiatu na okręgi wyborcze będzie zmieniony w stosunku to tego, który był
dokonany do tej pory. Proponuje się połączyć gminę Czerniejewo, Gniezno i
Trzemeszno w jeden okręg wyborczy liczący 6 mandatów oraz gminę Niechanowo
z gminą Witkowo, gdzie będą 4 mandaty. Miasto Gniezno ma mieć nie zmienioną
liczbę mandatów. Jednak do tej propozycji zastrzeżenia może wnieść Komisarz
Wyborczy. Może być też tak, że gmina Łubowo nie będzie połączona z gminą
Kłecko, Kiszkowo i Mieleszyn. Wtedy te 3 gminy stanowić będą 3-mandatowy
okręg wyborczy. Jednak zgodnie z przygotowanym projektem uchwały gminy:
Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Mieleszyn tworzą 4 mandatowy okręg wyborczy,
gminy: Czerniejewo, Gniezno i Trzemeszno tworzą 6 mandatowy okręg oraz
gminy: Niechanowo i Witkowo tworzą 4 mandatowy okręg wyborczy. W tym
miejscu podziękował Radzie Gminy Mieleszyn za wyrażenie pozytywnej opinii w
sprawie połączenia ww. gmin w jeden okręg wyborczy. Jeżeli pozostałe gminy też
pozytywnie zaopiniują powyższą propozycję i Rada Powiatu podejmie uchwałę w
zaproponowanej wersji, to Komisarz Wyborczy nie będzie miał argumentów, aby
dokonany podział powiatu na okręgi wyborcze zakwestionować. Jeżeli nie będzie
jednomyślności, to Komisarz Wyborczy będzie mógł wnieść zastrzeżenia, co to
podziału powiatu na okręgi wyborcze.
Radny Pan Tadeusz Bereźnicki stwierdził, że połączenie gminy Czerniejewo z
gminą Trzemeszno, to kuriozum. Radny z Trzemeszna nie będzie myślał o gminie
Czerniejewo.
Radny Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Stanisław Szczepański stwierdził, że
praktycznie Komisarz Wyborczy decyduje o podziale powiatu na okręgi wyborcze,
zgodnie z zachowaniem normy przedstawicielskiej. Dodał, że radni gminy
Mieleszyn nie mogą powiedzieć, że radny Szczepański czy Łykowski nie
pamiętają o gminie Mieleszyn. O ile im czas pozwala to uczestniczą w Sesjach
Rady Gminy.
Radny Pan Tadeusz Bereźnicki stwierdził, że w tegorocznych wyborach
samorządowym może okazać się, że gmina Kłecko będzie miała 2 radnych, a z
gminy Kiszkowa nie będzie żadnego radnego.
Przewodniczący Rady Pan Eugeniusz Meller poinformował, że w dniu 17 kwietnia
br. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek mieszkańca Świątnik
Wielkich Pana M.K. o zabezpieczenie środków na budowę drogi do jego posesji.
Ponadto odczytał zaproszenie skierowane do Radnych Gminy Mieleszyn na
V Piknik Rodziny, który odbędzie się 17 czerwca br. na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Łopiennie o godzinie 12:30.
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Przewodniczący Rady zaprosił też wszystkich obecnych w dniu 17 czerwca br. na
godzinę 16-tą do Dziekanowic na Piknik „Zielono mi” powiązany z obchodami
100-lecia Odzyskania Niepodległości i Święta Ludowego. Organizatorami pikniku
jest Wicestarosta Gnieźnieński Pan Jerzy Berlik, Izby Rolnicze, Wójt Gminy
Łubowo, Wójt Gminy Gniezno oraz Sołtys Dziekanowic.
Ad. 12
Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Meller podziękował wszystkim obecnym
za udział w XXIX Sesji Rady Gminy Mieleszyn i uznał obrady za zamknięte.
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