
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2018
      sesji Rady Gminy w Przyrowie
   odbytej w dniu 17 maja 2018 roku

Nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-tej otworzył 
Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając 
prawomocność obrad.
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100%
składu Rady.
Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska

Przewodniczący Rady poprosił Wójta o poinformowanie z jakich względów została zwołana 
sesja nadzwyczajna oraz przedstawienie proponowanych do podjęcia projektów uchwał.

Wójt Gminy wyjaśnił, że  nadzwyczajna sesja zwołana została dla podjęcia uchwał 
w sprawie: 1) w sprawie zmiany WPF i 2) w sprawie zmian w budżecie.
Potrzeba ich podjęcia wynika z tego, że mamy złożyć wniosek dla mieszkańców gminy na 
instalacje fotowoltaiczne, piece, pompy ciepła i kolektory słoneczne. Termin tego złożenia 
tego wniosku był już dwa razy przesuwany. Ostatecznym terminem jest teraz termin 
26 maja br.. Wójt przypomniał, że projekt ten jest robiony w porozumieniu z gminą Olsztyn – 
która będzie liderem tego projektu –  i z gminą Dąbrowa Zielona. Ta inwestycja będzie 
przewidziana w dokumentacji planistycznej i finansowej gminy i dlatego, żeby wniosek nie 
otrzymał mniej punktów,  nie możemy czekać do sesji czerwcowej.
Poinformował ponadto, że po przeprowadzonym na terenie gminy naborze wniosków
i po wizytach projektantów u ludzi oraz po analizach technicznych odbyło się ogólne 
spotkanie wszystkich zainteresowanych. Mamy ostateczne zestawienie tych instalacji.
Na instalację fotowoltaiki jest 76 wniosków, na pompy ciepła 16, na kotły centralnego 
ogrzewania 18, na panele i kolektory słoneczne 27, co daje razem 137 instalacji. Wartość 
projektu dla naszej gminy to nieco ponad 3 mln złotych. Dąbrowa Zielona ma na około 2 mln,
a Olsztyn około 7 mln.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał 
zarówno w sprawie zmiany WPF, jak i zmian w budżecie gminy.

Skarbnik Gminy omawiając zmiany w wieloletniej prognozie finansowej poinformowała, że 
wkład własny (środki jakie są pokazane w WPF) na lata 2019-2010 do realizacji tego 
projektu i kwoty, które zostały złożone do tego WPF są to kwoty, które wyłącznie będą 
pochodziły z 15%, które mieszkańcy mają wpłacić. W 2019 roku 97.597 zł i w 2020 roku 
322.281 zł.. Cały projekt opiewa na kwotę 3.10.050 zł brutto (704.113 do przerobienia z VAT-
em w 2019 roku i 2.396.937 zł. w 2020 roku.. Są to kwoty obliczone z dokumentacji, którą 
zainteresowani mieszkańcy poskładali.

Jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok to mamy zmiany 
w dziale Transport i łączność, czyli drogi gminne i drogi wewnętrzne z inwestycji PROW.
Dotyczą one dróg w Zalesicach: przebudowy pasa drogi przy ul. Zielonej, ul. Kolejowej
i ul. Nadrzecznej. Oszczędności po przetargu kosztów kwalifikowanych projektu w kwocie 



267.158 zł. Takie środki zwalniamy z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane, które się 
pojawiły tj. dodatkową podbudowę i planowany przetarg również w miejscowości Zalesice na
ul. Mokrą 195.000 zł. i ewentualne koszty obsługi pożyczki w BGK.
Pozostałą z 267.158 zł plus wolne środki 50.000 zł. z 2017 roku oraz dotacją z Urzędu 
Marszałkowskiego angażujemy w kwocie 200 640 zł. na zwiększenie do poziomu kosztorysu 
inwestorskiego aktualnego na przebudowę drogi w Zarębicach (250 tys. zł. będzie po stronie 
dochodów i 550 tys. zł. brutto po stronie wydatków). Tak skonstruowany budżet spowodował 
zwiększenie deficytu o kwotę 50.000 zł., a razem do kwoty1.973.657 zł. pokryty z 
zaciągniętych pożyczek. Wszystkie umowy na zaciągnięte pożyczki są już podpisane.
Zmiany te są pokazane w załączniku nr1, nr 2 i nr 3.  
Skarbnik Gminy wskazała, że dodatkowo w WPF uporządkowano również kwestie nakładów 
na drogi w Zalesicach – 267.150 zł., a ze względu na wymogi projektu budowlanego 
i późniejszego pozwolenia na budowę zmieniła nazwę przedsięwzięcia na „Budowa 
i przebudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów”, gdzie wcześniej była nazwa 
„Rozbudowa oczyszczalni, opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę oczyszczalni
ścieków w miejscowości Przyrów”.

- radny Stanuchiewicz – zwracając się do Pani Skarbnik – uchwalaliśmy budżet na rok 
2018, później wiosną była wprowadzana poprawka, że bibliotece zostanie zabrane 
8.000 zł. . Gmina miała zwrócić te 8 tys. zł. bibliotece więc dlaczego nie ma tej kwoty 
w dzisiejszym projekcie uchwały ?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w ramach posiadanych kompetencji, w każdej chwili na mocy 
Zarządzenia Wójta Gminy można dokonać przeniesienia tej kwoty.

Wójt Gminy wyjaśnił, co następuje : gdybyśmy chcieli wydawać pieniądze z budżetu na 
zaspakajanie wszystkich potrzeb zgłaszanych przez kierowników jednostek, to musielibyśmy
cały budżet przeznaczyć na takie wydatki bieżące i wynagrodzenia. Pani Kierownik GBP
w ramach tego, że były ruchy kadrowe zatrudniła osobę bezrobotną skierowaną z Urzędu 
Pracy i stąd pojawiły się w jej budżecie oszczędności. W momencie bowiem kiedy tworzony 
był budżet Ona założyła sobie, że w pełni z dotacji z budżetu będzie pokrywać koszty 
wynagrodzenia. Natomiast w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach robót 
publicznych Urząd Pracy refundował jej będzie 1400 zł. do tego etatu. Dlatego uznaliśmy z 
Panią Skarbnik, że tutaj pojawia się rezerwa i możemy te 8 tys. zł. zdjąć. Natomiast później 
po rozmowach i pewnych wyjaśnieniach jak to dalej będzie wyglądać okazało się, że umowa 
z Urzędem Pracy generuje obowiązek zatrudnienia tej osoby przez kolejne 3 miesiące po 
zakończeniu umowy. Rozmawialiśmy więc z Panią kierownik i obiecaliśmy, że jeśli zajdzie 
taka potrzeba, to jej tą kwotę 8 tys. zł., lub tyle ile jej będzie brakować do planu, oddamy.
Teraz jest dopiero maj i Pani Kierownik zabezpieczenie w planie na swoje wydatki ma, więc 
równie dobrze możemy takiego przeniesienia dokonać we wrześniu lub w październiku, 
kiedy okaże się, że jej na wynagrodzenia brakuje.

- Radny Stanuchiewicz – ma wiedzę, że zabranie tych 8 tys. zł. nie było konsultowane 
z Panią kierownik

Skarbnik Gminy stwierdziła, że było to konsultowane.

- Radny Stanuchiewicz prosi o zachowanie pewnych standardów w tej kwestii
i doprowadzenie do kompromisu w tej sprawie.



Przewodniczący Rady przypomniał, że dzisiejsza sesja ma tryb nadzwyczajny i zwołana 
została dla rozpatrzenia projektów uchwał dotyczących określonych spraw.
Poprosił o dyskusję na temat przedstawionych projektów uchwał i odłożenia tematu budżetu 
biblioteki na później.

- Radny Stanuchiewicz zapytał czemu ten wniosek nie został złożony wcześniej tylko 
czekamy do 26 maja ?

Wójt wyjaśnił, że wniosek ma być złożony do 26 maja gdyż firma, która go opracowuje miała 
taki ustalony termin, a poza tym nie pracujemy sami, tylko wspólnie z gminą Olsztyn i gminą 
Dąbrowa Zielona.

- Radna Miedzińska zapytała czy pewnym jest, że ten wniosek przejdzie?

Wójt odpowiedział – to jest plan, tak jak z wieloma innymi wnioskami. My konstruujemy 
wniosek w ten sposób, by uzyskać maksymalną  ilość punktów i zwiększyć tym samym 
szanse na uzyskanie akceptacji wniosku.

Przewodniczący Rady dodatkowo wyjaśnił, że jeśli wniosek by nie przeszedł to ponownie 
dojdzie do zmian w budżecie (cofnięcie tego co dziś planujemy uchwalić). Nie ma więc tutaj 
żadnego ryzyka finansowego, za to do wniosku ta uchwała jest potrzebna, aby uzyskać 
wyższą punktację.

Innych uwag i pytań do omawianych projektów uchwał nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady kolejno przedstawił i poddał pod głosowanie 
omawiane projekty uchwał.

Uchwała Nr XXIV/186/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
(w załączeniu) – w obecności 15 radnych – podjęta została 13 głosami, przy 2 głosach 
wstrzymujących się.

Uchwała Nr XXIV/187/2018 w sprawie zmian w budżecie (w załączeniu) – w obecności
15 radnych – podjęta została 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym za 
uczestnictwo w obradach i zamknął XXIV – nadzwyczajną – sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :


