Protokół Nr 8/2021
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Słońsk w dniu
29 grudnia 2021 r.
o godz. 9.00 zwołanego na wniosek Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący posiedzenia Daniel Sozański otworzył wspólne posiedzenie
3 Stałych Komisji Rady Gminy o godz. 9.04.
Powitał wszystkich uczestników posiedzenia komisji.
Przewodniczący poinformował, że w posiedzeniu udział wzięły niżej
wymienione komisje:
1) Komisja Budżetu, Finansów i Planowania (obecnych 8 członków na skład
osobowy 8);
2) Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska (obecnych 8 na skład osobowy
8)
3) Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (obecnych 8
członków na skład osobowy 8);
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że ogółem obecnych jest 15 radnych
– lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na rok 2021,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 20212040,
3) uchwały budżetowej Gminy Słońsk na rok 2022 rok,
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata 2022-2040,
5) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Słońsk na lata 2021-2027,
6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Słońsk na rok 2022,
7) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Słońsk na rok 2022,
8) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Słońsk na lata 2022 – 2026,
9) zmiany uchwały Nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 07
września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę na czas nieokreślony, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości stanowiących własność Gminy Słońsk,
10)
ustalenia planu pracy Rady Gminy Słońsk i poszczególnych
Komisji Rady Gminy Słońsk na rok 2022.

Przewodniczący posiedzenia zapytał czy są zmiany do proponowanego
porządku obrad.
Nie zgłoszono propozycji zmian do porządku obrad.
Ad.1
Projekt zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na rok 2021
przedstawił Skarbnik, poinformował, że zwiększyły się środki po stronie
dochodów jak i wydatków na zwrot świadczeń z 500+ oraz z funduszu
alimentacyjnego do kwoty 10 tys. zł.
Zmieniła się pozycja środków unijnych remont Sali wiejskiej w Chartowie, i
budowa sieci wodno-ściekowej w Słońsku, zadania te zaplanowane były na
bieżący rok natomiast ze względu na przedłużające się procedury, nie ma
możliwości na to, aby te środki wpłynęły w bieżącym roku, stąd też
zmniejszenie rozchodów, w wyniku tych działań powstał deficyt budżetu w
kwocie 37 398 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Przy poszczególnych pozycjach dochodowych, zwiększamy dochody na
drogach publicznych gminnych o 100 tys. zł, są to środki z Nadleśnictwa
Ośno Lubuskie
W pozycji gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszamy dochody
z tyt. sprzedaży nieruchomości o 217.998 zł
OSP zwiększenie do kwoty 6 400 jest to dotacja celowa otrzymana od
Marszałka na program bezpieczny strażak
Wpływy z podatków od osób prawnych od nieruchomości w wysokości 242
tys. zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
605 416,00 zł, są to środki z ministerstwa z rozliczenia PIT w „Polskim
Ładzie”.
Zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej o 5 tys. zł, oraz z opłaty za
zezwolenia na alkohole 18 tys. zł.
Zwiększenie w pozycji Oświata o 2 tys. zł, wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego 5 tys., środki z Funduszu Przeciwdziałania
COVID – 19 131 400, 00 zł , jest to program na tzw. Laboratoria Przyszłości
– doposażenie warsztatów
Pomoc społeczna zmniejszenie o 8 300 zł, zasiłki stałe zmniejszenie o 2 080
zł,
Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie o 470 000 zł,
Gospodarka odpadami zwiększenie o 20 000 zł
Domy i ośrodki kultury zwiększenie o 6 085,00zł
Obiekty sportowe wpływy z darowizn na budowę szatni sportowej w
Lemierzycach 2 900 zł
Po stronie wydatków
Drogi publiczne gminne zwiększenie o 328 299,00 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o 15 430 zł.

Administracja publiczna zwiększenie o 10 000 zł na trwający remont.
Ochotnicze straże pożarne 6 400 na zakup sprzętu z dotacji od Marszałka.
Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia o
316 000 zł, zakup środków dydaktycznych 131 400,00 zł
Przedszkole zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia o 34 000 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne 7 000 zł , realizacja zadań wymagających
specjalnej organizacji 3 800 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 18 000 zł.
Zasiłki stałe zmniejszenie o 2 080 zł.
Ośrodek pomocy społecznej zwiększenie o 2 263 zł.
Pozostała działalność w tym Dom Senior+ 25 830 zł.
Świetlice szkolne zwiększenie wydatków o 11 765 zł.
Świadczenia wychowawcze zwiększenie wydatków o 5 100 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwrot 3 900 zł.
Wspieranie rodziny 1 180 zł.
Rodziny zastępcze zmniejszenie o 2 441 zł.
Gospodarka komunalna, wydatki inwestycyjne zwiększenie o 500 zł na
zadania własne, zmniejszenie o 26 000 zł na wydatki unijne.
Działalność kulturalna zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 38 000 zł.
Obiekty sportowe darowizna 2 900 zł.
Zmieniają się rozchody, nie zostaną spłacone zaplanowane pożyczki 2021
roku, zostaną one przesunięte na rok 2022, w wyniku tych zmian powstał
deficyt w kwocie 37 398 zł.
Pytania:
Radna A.Jamniuk zapytała o zmniejszenie kwoty z tyt. sprzedaży
nieruchomości, czym to było spowodowane, covidem czy brakiem
zainteresowania.
Skarbnik odpowiedział, że na początku roku planowana jest stała kwota
350 tys. zł, w zależności od roku nie zawsze udaję się ten pułap osiągnąć,
część działek zostało wycofanych ze sprzedaży.
Wójt dodał, że wycofanie działek ze sprzedaży podyktowane było
znacznym skokiem cen działek na rynku nieruchomości, wpływy ze
sprzedaży wycofanych działek będą w przyszłym roku.
Członkowie poszczególnych komisji wydali pozytywną opinię do
przedstawionego projektu uchwały. (protokoły z głosowania w załączeniu).
Ad.2
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Słońsk na lata 2021-2040, w uchwale zaktualizowano dochody i
wydatki do kwot wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń w sprawie
zmiany budżetu w 2021 r.
Zaktualizowano kwoty przychodów i rozchodów budżetu, wprowadzono
deficyt budżetu.
W załączniku nr 2 wprowadzono nowe dwuletnie przedsięwzięcie - budowa
drogi gminnej w m. Słońsku - współfinansowane ze środków RFRD.

Brak pytań.
Członkowie poszczególnych komisji wydali pozytywną opinię do
przedstawionego projektu uchwały. (protokoły z głosowania w załączeniu).
Ad.3
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na rok
2022 rok przedstawił Skarbnik poinformował, że projekt uchwały
budżetowej na rok 2022 przekazany został Radnym w połowie listopada,
większych zmian nie ma, ponieważ wprowadzone one zostaną na pierwszej
sesji w 2022 roku. W projekcie jest zaznaczona droga w Chartowie, która
została zrealizowana w roku bieżącym, wprowadzone zostaną również
środki, które otrzymała gmina w roku 2021 np. na „Laboratoria przyszłości,
część dzielona jest na dwa lata. Gmina otrzymała kwotę 1 mil. zł, która to
nie została wprowadzona w uchwale budżetowej na 2021 rok, kwota ta jest
na rachunku gminy, ale nie możliwe jest jej zagospodarowanie w ciągu 2
dni, wobec czego ta kwota przejdzie jako wole środki w roku 2022.
Skarbnik poinformował o poprawkach jakie należy wnieść do projektu
uchwały budżetowej:
- §2 w wydatkach pkt.2 wydatki bieżące ppkt 1 wydatki jednostki
budżetowej powinna być kwota 15 142 554 zł.
- w załączniku nr 4 poprawiona została tabela, RIO poprosiło o zmianę formy
tej tabeli, z podziałem na dotacje i inwestycje finansów publicznych oraz
inwestycje spoza sektora i z podziałem na podmiotowe, przedmiotowe,
celowe.
- w załączniku nr 7 – zadania zlecone, drukowane było z programu BESTIA
gdzie dwa paragrafy nie zostały zaznaczone jako zadania zlecone, w których
zwiększamy kwotę o 1 873 zł w świadczeniach rodzinnych
Następni Skarbnik omówił uzasadnienie do projektu uchwały:
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz uchwaloną procedurą budżetową przedkłada się Wysokiej Radzie projekt budżetu gminy na
2022 rok.
Został on opracowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
Projekt został opracowany w oparciu o:
- projekt ustawy budżetowej
- pismo Ministra Finansów o wysokości subwencji
- pismo Ministra Finansów w sprawie założeń do budżetu na 2022 rok
- szacunki własne dochodów
- plany finansowe dyrektora szkoły oraz kierownika GOPS
- plan finansowy dyrektora GOK
- wnioski z poszczególnych sołectw
- wnioski z poszczególnych stanowisk pracy
- wnioski stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy

I. Dane ogólne
Planowane dochody na 2022 rok wynoszą - 33.287.647,60 zł w tym:
- dochody własne - 18.712.096,60 zł
- zadania zlecone - 4.760.139,00 zł
- dochody majątkowe - 9.815.412,00 zł
Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą - 35.812.647,60 zł
w tym:
- zadania własne - 31.052.508,60 zł
- zadania zlecone - 4.760.139,00 zł
Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 13.684.700,00 zł
Zaplanowano środki na zadania wynikające z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
141.000,00 zł, przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00 zł
II. Dochody budżetu
Wskaźniki przyjęte do projektu budżetu gminy po stronie dochodów
Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. zostały określone górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W założeniach do projektu budżetu gminy przyjęto wysokość stawek podatku od
nieruchomości :
1)Podatek od nieruchomości:
a)Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,00 zł (max.
1,03 zł)
- pod wodami powierzchniowymi – 4,00 zł/h (max. 5,17 zł/h)
- pozostałych – 0,50 zł (max. 0,54 zł)
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,00 zł (max.
3,40 zł)
b) od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,89 zł (max. 0,89 zł)
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24 zł
(max.25,74 zł)
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,00 zł (max. 12,04 zł)
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,50 zł(max.
5,25 zł)
- pozostałych – 6,50 zł (max. 8,68 zł)
c) od budowli – 2% wartości

Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę w wysokości 61,48 zł za
jeden kwintal żyta – jest to stawka ustalona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021, jako średnia cena
skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy.
Opłatę leśną przyjęto również w wysokości ogłoszonej w komunikacie
GUS za pierwsze trzy kwartały 2021 roku w wysokości 46,6972 zł za 1m3.
Stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone o 0200 zł w stosunku do roku poprzedniego.
Opłata za gospodarowanie odpadami została pod koniec roku
2021 ustalona w wysokości 22 zł za osobę za odpady segregowane. Pomimo zniesienia ustawowego obowiązku bilansowania się dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z wydatkami ponoszonymi na
ten cel, w założeniach budżetu Gminy jest dążenie do zbilansowania się
systemu gospodarki odpadami. Zaplanowane zostały w 2022 r. dochody
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki finansowane
tymi dochodami na poziomie zwiększonym o ok. 200.000 zł. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje oprócz nieruchomości
zamieszkałych również nieruchomości niezamieszkałe.
Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) będzie wynosiła 38,34 %. Po raz pierwszy Ministerstwo Finansów skalkulowało wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – udział gmin wynosi 6,71
%.
Samorządy będą otrzymywać subwencję ogólną składającą się:
- subwencji oświatowej
- subwencji wyrównawczej
- równoważącej.
Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, wysokość rocznej
wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej, wyrównawczej oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych zostały wyliczone na
podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na 2022 rok, i tak:
- ustalono kwotę wyrównawczą dla gmin w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest mniejszy od 92 %
analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju (Gg) –
wskaźnik G/Gg dla Gminy Słońsk wynosi 64,5%
- kwota wyrównawcza została wyliczona na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach gmin za 2020 rok.

Subwencja ta w stosunku do roku poprzedniego została zwiększona
o 454.129 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz
liczby uczniów w tych szkołach. Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono między innymi środki na:
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami
-zmiany liczby etatów nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego.
-nie uwzględniono skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli planowanych w 2022 r.
Subwencja oświatowa na 2022 r. wynosi 4.688.509 zł i została zwiększona o 96.939 zł w stosunku do roku poprzedniego. Subwencja oświatowa nie pokrywa już wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
i zadania oświatowe finansowane są ze środków własnych Gminy.
Kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminom, w części dotyczącej wydatków
płacowych zostały skalkulowane z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu płac
w państwowej sferze na poziomie 103,3 %, natomiast w części dotacji dotyczącej wydatków pozapłacowych za podstawę kalkulacji przyjęto wskaźnik 103,3 % kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r.
Zakłada się, że kwoty te ulegną niewielkiej korekcie po uchwaleniu przez
Sejm RP ustawy budżetowej na 2022 r.
Podstawowymi wskaźnikami do ustalenia dotacji są:
-liczba ludności w gminie
-liczba stanowisk do realizacji zadań zleconych.
Dochody bieżące i majątkowe otrzymane ze środków budżetu Unii Europejskiej (z czwartą cyfrą „8”) są przyjęte do budżetu w wysokości refundowanych wydatków poniesionych w 2020 i 2021 r. oraz środków wypłaconych zaliczkowo w 2022 r.
Pozostałe dochody przyjęto na podstawie szacunków własnych, oraz
przewidywanego wykonania dochodów na 2022 rok.

Przekazana informacja o planowanych dochodach może ulec zmianie
z chwilą uchwalenia budżetu państwa na 2022 rok.
Struktura dochodów budżetu gminy na 2022 rok
Lp.
1

2
3
4

5
6
7

8
9

Nazwa
Podatki i opłaty
w tym:
-podatek rolny
-podatek od nieruchomości
Rekompensata utraconych dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych
dochody ze sprzedaży majątkowej
Subwencje
w tym:
- oświatowa
-wyrównawcza
-równoważąca
udziały gmin w dochodach budżetu państwa
dotacje na zadania zlecone
pozostałe dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu
terytorialnego
pozostałe dochody
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządu województwa pozyskane z innych źródeł
Razem

Kwota
4.971.000,00

%
14,8

498.000,00
2.110.000,00
249.975,00

1,5
6,3
0,8

300.000,00
8.206.064,00

0,9
24,7

4.688.509,00
3.489.770,00
27.785,00

14,1
10,5
0,1

3.596.345,00

10,7

4.760.139,00
1.130.081,60

14,3
3,4

558.631,00
9.515.412,00

1,7
28,7

33.287.647,60

100 %

II. Wydatki
Wskaźniki przyjęte przy planowaniu wydatków budżetu gminy
- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,3 %
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 3,3 %
Wysokość wydatków na 2022 rok oparto o szacunki przewidywanych
wpływów dochodów własnych, subwencji, środków pozabudżetowych, dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne. W projekcie skalkulowano
koszty stałe na poziomie poniesionych w latach poprzednich przy uwzględnieniu informacji i danych makroekonomicznych założonych na rok budżetowy. Projekt budżetu wydatków na 2022 rok opracowany został również

na podstawie złożonych preliminarzy poszczególnych jednostek organizacyjnych, rad sołeckich, pracowników Urzędu Gminy.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zarówno zadania własne,
jak i zlecone z zakresu działania innych jednostek sektora finansów publicznych. Na realizację zadań zleconych samorządy otrzymują dotacje celowe, których wysokość powinna zapewnić pełną i terminową realizację
tych zadań. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami zostały ujęte w budżecie w wysokości
kwot dotacji przyznanych Gminie na ten cel z budżetu państwa.
Wydatki w oświacie przyjęto do wysokości otrzymanej subwencji
oświatowej na utrzymanie szkół podstawowych, świetlicy, stołówki szkolnej, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.
Natomiast środki na pozostałe zadania oświatowe takie jak: przedszkole
publiczne, przedszkola przy szkołach (oddziały zerowe), dowozy uczniów
do szkół, zajęcia pozalekcyjne, współpraca polsko - niemiecka, bieg
Bartka, ferie zimowe, remonty szkół - zostaną sfinansowane z dochodów
własnych gminy.
Subwencja oświatowa są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac dla nauczycieli. Kwota subwencji przekazywana na 1 ucznia nie pokrywa wydatków wynikających z zapotrzebowań
Dyrektora szkoły wynikających z planów finansowych na 2022 rok. Kwota
środków na utrzymanie szkół wynikająca z przedłożonych planów znacznie
przewyższa kwotę otrzymanej subwencji.
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin została wyliczona
na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych oraz SIO (System Informacji Oświatowej) na rok szkolny 2021/2022 i stanowi ona kwotę
4.688.509 zł.
Z dniem 1 stycznia 2022 roku wzrasta o 210 zł minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 3.010 zł, wzrasta też stawka godzinowa do kwoty
19,70 zł. Obie te wartości przełożą się na wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane.
Wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje w projekcie budżetu przyjęto w wysokościach wynikających z możliwości finansowych gminy, chociaż potrzeby wynikające z przedłożonych wniosków rad sołeckich, dyrektora szkoły, wniosków radnych i z poszczególnych stanowisk pracy są
o wiele wyższe. Wójt Gminy szczegółowo analizował możliwości ujęcia ich

w budżecie na rok 2022, ale z uwagi na konieczność zbilansowania budżetu, przyjął tylko wydatki niezbędne w celu realizacji inwestycji, które
zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych lub ich niewykonanie może
przynieść skutki negatywne.
Założono również realizację zadań, które będą mogły zostać dofinansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa w roku 2022.
W ramach zadań inwestycyjnych wykonywane będą takie inwestycje
jak:
- budowa drogi gminnej w Słońsku (przy żwirowni) – zadanie
dwuletnie
wartość w 2022 r. – 1.750.000 zł, w tym finansowane ze środków RFRD
– 1.227.438 zł
- budowa drogi gminnej w Chartowie (na Stańsk)
wartość: 200.000 zł, w tym środki Nadleśnictwa – 100.000 zł
- budowa dróg gminnych w miejscowościach Lemierzyce ul.
Polna, Śródmiejska, Dworcowa i Ciesielska, w Słońsku ul. Wspólna
i Poniatowskiego (działka 1908/6), w Chartowie – dz. 79/1
wartość: 4.153.236 zł, w tym dofinansowanie z programu Polski Ład –
3.945.236 zł
- budowa zjazdu z drogi krajowej 22 w Słońsku
Wartość: 66.764 zł
- zagospodarowanie jeziora Radachowskiego – budowa pomostu
wartość: 270.000
- przebudowa I piętra w Ośrodku Zdrowia w Słońsku II etap
Wartość: 520.000 zł
- dokumentacje inwestycyjne
Wartość: 43.050 zł
- dokumentacja zmiany studium i plany zagospodarowania przestrzennego
Wartość: 26.600 zł
- remont Urzędu Gminy
Wartość: 70.000 zł
- dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego dla PSP w Sulęcinie
wartość: 10.000 zł
- budowa żłobka w Słońsku
wartość: 3.767.050 zł, w tym dofinansowanie z programu Polski Ład –
3.201.949 zł
- modernizacja przepompowni ścieków w Słońsku ul. Topolowa
Wartość: 350.000 zł
- zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą asenizacyjną
wartość: 150.000 zł

- modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z wymianą
opraw wartość: 60.000 zł
- budowa nowego oświetlenia ulicznego w Lemierzycach ul.
Boczna i Kościuszki oraz w Słońsk ul. Leśna
wartość: 160.000 zł
- dotacja na zadanie usuwanie azbestu – 3.000 zł
- zagospodarowanie terenu wokół zamku wraz z zabezpieczeniem XV wiecznej ściany
wartość: 1.990.000 zł, w tym środki z programu Polska-Brandenburgia
Va – 1.680.000 zł, sfinansowane kredytem, którego spłata dokona się po
otrzymaniu z UE zwrotu poniesionych wydatków
- budowa SkateParku - dokumentacja wartość: 15.000 zł
- budowa szatni w Lemierzycach – wartość: 80.000 zł
W dalszym ciągu będziemy ubiegać się o środki z Unii Europejskiej
z przeznaczeniem na rozwój gospodarczy gminy, infrastrukturę komunalną, drogi, oświatę i kulturę. Z chwilą podpisania umów zostaną one
wprowadzone do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W projekcie budżetu ujęto wydatki związane z obsługą długu oraz spłatę
kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na realizację zadań określonych w budżetach.
Ustalenia strony dochodowej jak zwykle zmusiły do trudnych wyborów
po stronie wydatków i wiele zadań proponowanych zarówno przez rady sołeckie oraz inne podmioty i organizacje nie zostało ujętych w projekcie budżetu na 2022 rok. Zakładane wskaźniki inflacyjne oznaczają konieczność
podjęcia efektywnych działań oszczędnościowych nadając priorytet wydatkom niezbędnym takich jak bieżące utrzymanie dróg, ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia ulicznego oraz jego konserwacji, zadań z zakresu
oświaty, pomocy społecznej, kultury, sportu i ochrony środowiska.
Rada Gminy na rok 2022 uchwaliła Fundusz Sołecki dla sołectw naszej
Gminy. Z tej formy wykorzystania środków korzystają wszystkie 11 sołectw, na łączną kwotę przedstawioną we wnioskach 250.459,47 zł.
Główne zadania przedstawione we wnioskach dotyczą zakupu sprzętu do
świetlic wiejskich, zakup wyposażenia na place zabaw, dofinansowania do
corocznych imprez realizowanych w sołectwie, dofinansowanie klubów
sportowych w sprzęt, zakup kosiarek z osprzętem lub nawet remonty
świetlic ze swojego obszaru.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zadania określone w projekcie budżetu gminy, a przyjęte przez Radę Gminy, były realizowane zgodnie
z określonym planem, jak również będą analizowane pod względem rzetel-

ności i prawidłowości wykorzystania środków przez jednostki organizacyjne, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jak i ustawą o zamówieniach publicznych.
We wrześniu 2021 r. została uruchomiona działalność Gminnego
Ośrodka Kultury w Słońsku. Nowopowstała instytucja kultury zarządza Domem Kultury w Słońsku, Muzeum Martyrologii, salą wiejską w Słońsku
oraz salą wiejską w Przyborowie.
Planowana została na 2022 rok dotacja podmiotowa w wysokości
550.000 zł.
Działalność GOK nadal jest w fazie rozwoju, i niewykluczone jest w trakcie roku zwiększenie zakresu jego działalności, zarówno stanu zatrudnienia, jak i majątku.
Wysokość wydatków i jego kierunki dla poszczególnych działów przedstawiono w załącznikach do projektu budżetu.
Brak pytań.

Członkowie poszczególnych komisji wydali pozytywną opinię do
przedstawionego projektu uchwały. (protokoły z głosowania w załączeniu).
Ad.4
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słońsk na lata
2022-2040, przedstawił Skarbnik, poinformowała, że WPF przedstawia
sytuację gminy w okresie do 2040 roku czyli do wygaśnięcia zobowiązań
finansowych, przedstawia sytuację zgodnie z podjętą uchwałą budżetową,
kwoty zadłużenia przedstawione są przez cały okres do 2040 roku, opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna co do prognozowanej
kwoty długu . Na rok 2022 kwota zadłużenia liczona jest według nowego
wskaźnika, który obejmuje cofnięcie się 7 lat wstecz, miało to na celu wy
płaszczenie trwających wahań wynikających z covid, gdzie dochody wielu
gmin znacząco spadły
Brak pytań.
Członkowie poszczególnych komisji w głosowaniu wydali pozytywną
opinię do przedstawionego projektu uchwały. (protokoły z głosowania w
załączeniu).

Ad.5
Projekt uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Słońsk na lata 2021-2027

przedstawiła Sekretarz, poinformowała, że program ten wynika z ustawy
o pomocy społecznej a do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy min. opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.
Przedkładana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Słońsk na lata 2021-2027 jest dokumentem wyznaczającym najważniejsze
kierunki działań mające na celu doprowadzenie do zmiany niekorzystnych
zjawisk społecznych na terenie Gminy, zatem podjęcie stosownej uchwały
w tym zakresie jest uzasadnione.
Sekretarz dodała, że strategia powstała na bazie diagnozy przeprowadzonej
w ubiegłym roku, która sfinansowana została z budżetu GKRPA, w tym roku
została rozbudowana i uzupełniona o niektóre elementy.
Strategia zawiera charakterystykę naszej gminy , obszerny punkt stanowi
diagnoza sytuacji społecznej w gminie Słońsk, zawiera również analizę
SWOT, a opracowano w niej cele strategiczne rozwiązywania problemów
społecznych.
Brak pytań.
Członkowie poszczególnych komisji w głosowaniu wydali pozytywną
opinię do przedstawionego projektu uchwały. (protokoły z głosowania w
załączeniu).
Ad.6
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Słońsk na rok
2022, przedstawiła Sekretarz, poinformowała, że projekt uchwały wynika z
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Celem programu jest zwiększenie pomocy terapeutycznej oraz
rehabilitacyjnej osób uzależnionych, udzielanie wsparcia rodzinom,
prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej, funkcjonowanie
świetlic
terapeutycznych,
wspomaganie
działalności
instytucji
i
stowarzyszeń, działalność GKRPA.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę 151 tys. zł
Pytania:
Radna A.Jamniuk zapytała jak wzrost sprzedaży alkoholu ma się do
zgłoszeń problemów alkoholowych, czy zwiększyła się liczba rodzin, które
zgłaszały taki problem, czy jest to wzrost wśród osób starszych czy
nieletnich, jak wygląda to statystycznie na zamknięcie roku

Sekretarz odpowiedziała, że nie ma zauważalnej liczby takich zgłoszeń,
natomiast na pewno zwiększyła się sprzedaż napojów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez stan
epidemiczny podejmowała znacznie mniej działań.
Członkowie poszczególnych komisji wydali pozytywną opinię do
przedstawionego projektu uchwały. (protokoły z głosowania w załączeniu).
Ad.7
Projekt
uchwały
w
sprawie
przyjęcia
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Słońsk na rok 2022,
przedstawiła Sekretarz poinformowała, że nie odnotowujemy zwiększenia
zgłoszeń osób uzależnionych, a walka z narkotykami to działania dla policji,
nie ma przymusu jak w przypadku osób uzależnionych do leczenia, a
działania skierowane są głównie w kierunku edukowania dzieci i młodzieży.
Główne zadania programu to dostępność terapeutyczna, udzielanie pomocy
rodzinom,
profilaktyka,
działalność
zespołu
interdyscyplinarnego,
wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych.

Pytania brak.
Członkowie poszczególnych komisji w głosowaniu wydali pozytywną
opinię do przedstawionego projektu uchwały. (protokoły z głosowania w
załączeniu).
Ad.8
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Słońsk na lata 2022 – 2026
przedstawiła Sekretarz, poinformowała, że program obejmuje:
- Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale
socjalne i pozostałe lokale mieszkalne
- Analiza potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu
technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata
- Planowana sprzedaż lokali w latach 2022 – 2026
- Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
- Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem w kolejnych latach
- Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach
- Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na rodzaje kosztów
- Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Pytania:

Radna A.Jamniuk zapytała czy na terenie naszej gminy są prawomocne
wyroki eksmisyjne, w rozdziale 3 pkt 6 w odniesieniu do potrzeb sprzedaży
lokali stanowiących zasób gminy z 90% bonifikatą na rzecz
dotychczasowych najemców z uwagi na problemy w zarządzaniu
nieruchomościami, pytanie na czym te problemy polegają, przewiduje się
przekwalifikowanie mieszkań komunalnych o najniższym standardzie w
pomieszczeni tymczasowe dla osób potrzebujących, jak to wygląda i jaka
jest ilość osób potrzebujących.
Sekretarz odpowiedziała, że nie mamy wyroków eksmisyjnych na tę chwilę,
problemy w zarządzaniu nieruchomościami dotyczą lokali w wspólnotach
mieszkaniowych, a mianowicie życie mieszkańców tych lokali zgodnie z
normami społecznymi, gmina jako część wspólnoty mieszkaniowej po części
odpowiada za problematycznego najemcę.
Sekretarz dodała, że gmina posiada jeden tzw. lokal chroniony, który
zabezpiecza nagłe potrzeby, natomiast wniosków o przydział lokali jest
kilka.
Przewodnicząca Rady L.Burkiewicz stwierdziła, że jak najbardziej potrzebny
jest lokal zastępczy w razie nagłych wypadków, zauważyła, że wcześniej
posiłkowano się lokalami w salach wiejskich, Przewodnicząca zaapelowała
do Wójta o zapewnienie takiego lokalu.
Wójt zauważył, że sporym problemem są osoby z nieuregulowaną sytuacją
spadkową, osoby takie zaniedbując zamieszkiwaną nieruchomość przez
dziesiątki lat obecnie starają się o przydział lokalu socjalnego. W przyszłości
planowane jest powołanie komisji mieszkaniowej, która zdecyduje czy
posiadane przez gminę mieszkania zostaną socjalnymi, komunalne czy tzw.
„kryzysowymi”.
Radna A.Jamniuk zaapelowała o umieszczenie w gazecie gminnej artykułu
z informacją prawną o własności mieszkaniowej.
Wójt zauważył, że w przypadku naszej gminy chodzi o osoby, które są
współwłaścicielami tych nieruchomości, z nieuregulowaną historią
spadkową, Wójt dodał, że namawia takie osoby do uregulowania spadku jak
również oferuje w tym kierunku pomoc prawną, oraz każdą inną niezbędną
do zakończenia postępowania.
Członkowie poszczególnych komisji wydali pozytywną opinię do
przedstawionego projektu uchwały. (protokoły z głosowania w załączeniu).
Ad.9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/2018 Rady
Gminy Słońsk z dnia 07 września 2018 roku w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony, w drodze
bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy
Słońsk. przedstawiła Sekretarz na wstępie poinformowała, że do Radnych
trafiła błędna wersja uchwały, przedstawiła poprawiony projekt.

poinformowała, że projekt uchwały wywołany został wnioskiem firmy
Orange Polska SA o zwiększenie powierzchni dotychczasowej dzierżawy na
tych samych działkach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o
samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących min.
wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, należy do kompetencji Rady
Gminy.
Natomiast na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
następuje w drodze przetargu.
Rada Gminy może wyrazić zgodę na
przetargowego trybu zawarcia tych umów.

odstąpienie

od

obowiązku

Pytań brak.
Członkowie poszczególnych komisji wydali pozytywną opinię do
przedstawionego projektu uchwały. (protokoły z głosowania w załączeniu).

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Słońsk i
poszczególnych Komisji Rady Gminy Słońsk na rok 2022., przedstawiła
Przewodnicząca Rady Gminy L.Burkiwicz, poinformowała, że ustala się plan
pracy poszczególnych komisji stałych rady gminy oraz plan pracy rady.,
który w razie potrzeb będzie modyfikowany.
2. Wolne wnioski.
Radny Ł.Zimmerman zapytał o 1 mil. zł, który gmina otrzymała, na co
zostanie przeznaczony.
Wójt odpowiedział, że gmina otrzymała nagrodę miliona złotych w konkursie
„Rosnąca odporność”, Wójt przypomniał, że gmina Słońsk byłą na ostatnim
miejscu jeżeli chodzi o ilość szczepień, ale dzięki punktom mobilnym oraz
wsparciu Ośrodka Zdrowia, udało się osiągnąć pierwsze miejsce w ilości wy
szczepień w powiecie.
Milion złotych gmina otrzymała, ale ma on konkretne przeznaczenie,
zdecydowano, że z tych środków sfinansowany zostanie drugi etap remontu
Ośrodka Zdrowia w Słońsku, pozostała kwota przeznaczona zostanie na
dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Lemierzyce.
Przewodnicząca Rady Gminy L.Burkiewicz przypomniała, że przychodnia
nadal realizuje szczepienia przeciwko wirusowi covid, pierwszą dawką

zaszczepionych zostało 12 500 osób, drugą dawką 2 403 osoby, 50.3%
stanowią osoby w pełni zaszczepione.
Radna A.Jamniuk zapytała jakie jest zainteresowanie szczepieniem dzieci.
Przewodnicząca
Rady
Gminy
L.Burkiewicz
zainteresowanie szczepieniem dzieci jest znikome.

odpowiedziała,

że

Radny J.Obara zapytał jakie jest zainteresowanie 3 dawką szczepień.
Przewodnicząca Rady Gminy L.Burkiewicz odpowiedziała, że znaczące.
Radny D.Sozański zapytał kiedy zostaną zainstalowanie progi zwalniające
na ul. Puszkina.
Wójt odpowiedział, że droga była robiona z programu z dofinansowaniem, i
zmiany na tej drodze można wprowadzać po 5 latach od zakończenia
programu czyli w roku 2022 lub 2023.
Przewodnicząca Rady Gminy L.Burkiewicz zwróciła uwagę na oblodzenia
dróg i chodników.
Wójt poinformował, że osoba z którą gmina ma umowę wyjechała na drogi
gminne.
Radna A.Jamniuk zapytała, czy Wójt poruszył kwestie starego cmentarz w
Ownicach.
Wójt poinformował, że w kolejnym dniu ma spotkanie z Konserwatorem
Zabytków i poruszy ten temat.
Radny J.Obara zapytał o przetargi na remont dróg w Lemierzycach, oraz na
jakim etapie jest remont Ośrodka Zdrowia w Słońsku.
Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym jest rozstrzygnięcie przetargu, a
remont Ośrodka Zdrowia postępuje zgodnie z harmonogramem.
3. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpanie tematów i brak dalszej dyskusji o godz. 10.45
Przewodniczący Posiedzenia Daniel Sozański zakończył wspólne posiedzenie
trzech Komisji Stałych Rady Gminy Słońsk.
Na tym protokół zakończono
Przewodniczący Posiedzenia
(-) Daniel Sozański
Protokołowała:
Krystyna Tomaszewska

