Protokół Nr 15/2018
posiedzenia Komisji Finansów i Oświaty
z dnia 16 stycznia 2018 r.

RG.0012.1.2.2018
Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Jan Herkowiak. Powitał
przybyłych radnych. Nieobecna była radna Halina Paluszak – usprawiedliwiona. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia w brzmieniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 r.
Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
Sprawy bieżące.
Zakończenie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 1) Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty bez uwag.
Ad. 2) Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 r.
Komisja przystąpiła do opracowania sprawozdania ze swojej działalności w 2017 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 3) Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
Komisja przystąpiła do opracowania planu pracy na rok 2018. Plan pracy został przyjęty
w następującym brzmieniu:
L.p.
TERMIN
TEMATYKA
1. I KWARTAŁ
Podsumowanie działalności w 2017 r.
Opracowanie planu pracy na 2018 r.
Informacja na temat działań kulturalno-sportowych na terenie
Gminy Kiszkowo w 2017 r.
Informacja na temat działalności Biblioteki Publicznej Gminy
Kiszkowo 2017 r.
Finansowanie sportu szkolnego na terenie Gminy.
2. II KWARTAŁ
Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.
Informacja na temat przygotowań do wypoczynku letniego dzieci –
aspekt organizacyjny i finansowy.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej
w Łagiewnikach Kościelnych.
3. III KWARTAŁ Podsumowanie i ocena wypoczynku letniego 2018.
Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019
Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej
w Sławnie.
Podsumowanie działalności w 2018 r.

Ponadto Komisja w miarę bieżących potrzeb będzie opiniować wnioski i projekty uchwał
w zakresie finansów, oświaty, kultury, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.
Plan pracy zostanie przedłożony Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu.

W trakcie opracowywania planu pracy Komisji na posiedzenie przybył wójt Gminy
Tadeusz Bąkowski.
Ad. 4) Sprawy bieżące.
Wójt Gminy przekazał, następujące informacje:
˗

w najbliższy poniedziałek zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi w Rybnie
Wielkim, ul. Polna. Ceny usług wzrosły o około 50% w stosunku do roku
poprzedniego, termin otwarcia ofert przewidziany jest na 30 stycznia. Tydzień później
będzie ogłoszony przetarg na budowę ul. Polnej w Sławnie,

˗

jest możliwość zbudowania Otwartych Stref Aktywności tzw. OSA w dwóch
wariantach: duże obejmujące 6 urządzeń z siłowni zewnętrznej, 4 ławki, stolik do gry
w szachy i plac zabaw oraz małe – bez placu zabaw, planowane jest wykonanie
czterech OSA w Rybnie Wielkim, Sławnie, Turostowie i Węgorzewie, które będą
umiejscowione przy placach zabaw,

˗

świetlica i jej otoczenie w Węgorzewie będzie remontowana w ramach Wielkopolskiej
Odnowy Wsi, bardzo duży udział tu będzie miał wolontariat,

˗

jutro zostanie podpisana umowa na rozbudowę świetlicy w Charzewie,

˗

przygotowywany jest kolejny etap prac w Łagiewnikach Kościelnych w ramach
Wielkopolskiej Odnowy Wsi,

˗

trwa przygotowywanie projektu na kanalizację w Berkowie, realizacja planowana jest
w przyszłym roku,

˗

w połowie roku planowane jest przeprowadzenie uzbrojenia działek budowlanych
w Sroczynie w wodociąg i kanalizację, a w przyszłym roku ułożenie nakładki
bitumicznej, teren ten obecnie jest zabudowywany przez domy mieszkalne,

˗

trwa przygotowywanie projektu świetlicy w Rybieńcu – będziemy na to zadanie
składać wniosek do PROW, realizacja zadania uzależniona jest od pozyskanego
dofinansowania,

˗

wniosek o dofinansowanie budowy dróg na Osiedlu „BIS” w Kiszkowie składany
w ramach tzw. „schetynówek” jest na 40 miejscu i raczej nie otrzyma dofinansowania,
wniosek trzeba będzie powtórzyć,

˗

staniemy przed dylematem budowy drugiego zbiornika do wody uzdatnionej
w hydroforni w Turostowie oraz uzbrojenia w agregat, zostanie to zrealizowane jeżeli
zostaną jakieś środki,

˗

na 19.05.2018 r. zaplanowany jest piknik myśliwski tym razem w Kiszkowie.
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Zuzanna Modrak pytała na jakim etapie jest sprawa o odszkodowanie złożona przez
Wojciecha Burzyńskiego. Wójt Gminy odpowiedział, że Starosta Gnieźnieński wydał
kolejną decyzję, w której określił kwotę odszkodowania niższą o 0,80 zł/m2. Od tej
decyzji zostało wniesione odwołania. Zapewnił, że będzie Radę na bieżąco informował.
Mariusz Czosnowski pytał czy są jakieś szanse, aby Gmina Kiszkowo wróciła
do Stowarzyszenia Światowid”. Jego zdaniem znacznie więcej środków można pozyskać
za pośrednictwem tej grupy działania niż za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej,
której obecnie jesteśmy członkiem. Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma takiej
możliwości, gdyż nie ma łączności terytorialnej. Dodał, że w tym rozdaniu jest dużo
mniej środków dla lokalnych grup działania. Finansowanie projektów w którejkolwiek
lokalnej grupy działania odbywa się ze składek wpłaconych przez członków.
W Światowidzie składki były równe i podział środków też był równy, a w Lokalnej
Grupie Rybackiej zarówno składka jak i dostępne środki obliczane są w zależności
od liczby mieszkańców. Dodał, że piknik myśliwski będzie finansowany z Lokalnej
Grupy Rybackiej. Planowana jest także realizacja projektu ścieżki dendrologicznej
w parku w Łagiewnikach Kościelnych obejmujące między innymi nowe nasadzania, opis
drzew i inne działania wymagające dużo pracy.

Na tym posiedzenie zakończono.
AK
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