P R O T O K Ó Ł NR XLIV)2014
z posiedzenia XLIV Sesji Rady Gminy Mycielin z dnia 31 marca 2014 r.
________________________________________________________
W Sesji udział wzięli radni Rady Gminy Mycielin oraz zaproszeni goście wg załączonych
list obecności. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. Z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski otworzył obrady XLIV Sesji i powitał wszystkich zebranych.
Stwierdził, iż na stan 15 radnych uczestniczy 15 radnych, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad.1,2
______
Przewodniczący Rady Gminy Mycielin Mirosław Skalski przedstawił radnym projekt
porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok
2014.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego na
realizację zadania “ Przebudowa ciągu dróg powiatowych” w ramach “ Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój.
6. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
7. Przedstawienie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w sprawie
dofinansowania zakupu radiowozu.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mycielin na lata 2014-2021.
9. Zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Mycielin.
11. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mycielin.
12. Informacja dotycząca wniosku Proboszcza Parafii Dzierzbin w sprawie
dofinansowania prac konserwatorskich przy elewacji kościoła oraz wniosek
Proboszcza Parafii Kościelec o dofinansowanie instalacji c.o. w kościele pw. Św.
Wojciecha w Kościelcu.
13. Informacja w sprawie sprzedaży budynków do rozbiórki w Danowcu nr 1 na działce
nr 318/1, obręb Danowiec.
14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
15. Interpelacje.
16. Zakończenie posiedzenia.
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Po przedstawieniu projektu porządku obrad, przewodniczący zapytał, czy radni chcieliby
wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Ze względu na brak uwag, czy innych propozycji do porządku obrad przewodniczący
zarządził głosowanie.
Udział w głosowaniu jawnym wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało
15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XLIV sesji
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
_____
W tym punkcie obrad przewodniczący Rady Gminy Mycielin - Mirosław Skalski
poinformował radnych, iż protokół z obrad XLIII Sesji wyłożony jest do wglądu i można
się z nim zapoznać.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu.
Następnie przewodniczący poddał go pod głosowanie. Udział w głosowaniu jawnym wzięło
15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Protokół z XLIII Sesji przyjęty został przez Radę Gminy.
Ad .4
____
W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Elżbiecie Ulrych – Kierownik GOPS-u,
która przedstawiła radnym projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Mycielin na rok 2014.
W 2013 roku nie wykorzystano środków finansowych w kwocie 38.535,00 zł. Proponuje się
wprowadzić je do programu w 2014 r. w sposób następujący.
Szkolenie specjalizacyjne dla członków komisji i pracowników OPS – kwota pierwotna
1.000 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 1.000 zł - po zmianie będzie kwota 2.000 zł.
Organizowanie przez stowarzyszenia i stowarzyszenia nieformalne (KGW) spotkań i
imprez trzeźwościowych, pokazów żywnościowych i degustacyjnych promujących zdrowy i
abstynencki styl życia z udziałem doświadczonego terapeuty, wyjazdów turystycznokrajoznawczych połączonych z programem profilaktyczno- edukacyjnym kwota pierwotna
6.880, proponuje się zwiększyć o kwotę 18.000 zł – po zmianie kwota 24.880 zł.
Utworzenie placu zabaw dla dzieci przy Samorządowym Przedszkolu w Korzeniewie i
doposażenie już istniejących placów zabaw, kwota pierwotna 8.000 zł, proponuje się
zwiększyć o kwotę 10.000 zł – po zmianie kwota 18.000 zł.
Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży: letniego, zimowego, obozów
terapeutycznych, imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, Mikołajki, Choinka) – kwota
pierwotna 4.000 zł proponuje się zwiększyć o kwotę 5.535 zł – po zmianie kwota 9.535 zł.
Punkt konsultacyjny - opłata terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny, spotkanie
opłatkowe, rocznicowe, festyn rodzinny dla grupy AA ich rodzin – kwota pierwotna 12.500
zł, proponuje się zwiększyć o kwotę 1.000 zł – po zmianie kwota 13.500 zł.
Programy edukacyjne, spektakle z elementami profilaktyki uzależnień, organizowane w
szkołach pod nazwą “Bezpieczna szkoła”, jako integralna część szkolnych programów
profilaktycznych, kwota pierwotna 2.000 zł, proponuje się zwiększyć o kwotę 1.000 zł – po
zmianie kwota 3.000 zł.
Inne, w tym: materiały informacyjno-edukacyjne, posiedzenia komisji, kawa, herbata –
kwota pierwotna 500 zł, proponuje się zwiększyć o kwotę 2.000 zł – po zmianie kwota
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2.500 zł.
Zwiększone wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Mycielin na 2014 rok pozwoli na prawidłową realizację
wyżej wymienionych zadań.
Po przedstawieniu powyższego tematu przewodniczący zarządził dyskusję.
Z uwagi na brak pytań czy dyskusji, przewodniczący zarządził głosowanie.
W glosowaniu jawnym jednogłośnym radni przyjęli uchwałę zmieniającą w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Mycielin na rok 2014 zgodnie z przedstawioną propozycją.
W tym punkcie obrad podjęto uchwałę nr XLIV(218)2014
Ad .5
____
W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Tomaszowi Dudkowi – Inspektor ds
dróg w UG, który przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania “Przebudowa ciągu dróg
powiatowych” w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.
Proponuje się udzielić z budżetu Gminy pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z
przeznaczeniem na realizację zadania “Przebudowa ciągu dróg powiatowych: droga
powiatowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 4586P w m. Florentyna, droga powiatowa nr 4586P na odcinku FlorentynaGoliszew, droga powiatowa nr 4588P Goliszew-Mycielin, droga powiatowa 4583 P
Mycielin- Dzierzbin, droga powiatowa nr 4580 P Dzierzbin – granica Powiatu Kaliskiego”
w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo
Dostępność-Rozwój”. Pomoc finansowa, o której mowa wyżej zostanie udzielona w formie
dotacja celowej ze środków budżetu na 2014 rok w wysokości 673 524,00 zł. Szczegółowe
warunki udzielenia pomocy finansowej oraz rozliczenie określone zostaną w umowie
pomiędzy Gminą Mycielin a Powiatem Kaliskim.
Po przedstawieniu powyższego tematu przewodniczący zarządził dyskusję.
Z uwagi na brak pytań czy dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnym radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania “Przebudowa ciągu dróg
powiatowych” w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zgodnie z przedstawioną propozycją.
W tym punkcie obrad podjęto uchwałę nr XLIV(219)2014 .
Ad. 6
-------W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Barbarze Dymkowskiej– Skarbnik
Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Gminy
rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie
funduszu w następnym roku budżetowym. Powyższa uchwała winna być podjęta w
terminie do 31.03 roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy.
Po przedstawieniu powyższego tematu przewodniczący zarządził dyskusję.
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Jako pierwsza z pytaniem wystąpiła sołtys wsi Dzierzbin p. Anna Weber – na co idą środki
z funduszu sołeckiego.
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Barbara Dymkowska informując na co można
przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego, jakie są obwarowania ile może otrzymać wieś
Dzierzbin i pozostałe wsie.
Głos zabrała radna Renata Siwek – można by było z funduszu sołeckiego przeznaczyć
środki na oznakowanie miejscowości, wszystkie ościenne gminy już są oznakowane.
Głos zabrał Wójt informując, iż jeżeli radni uważają, że tak ważne jest oznakowanie
miejscowości to można zdjąć środki np. z dróg i to zrobić. Jeżeli radni zadecydują o
utworzeniu funduszu to będzie to realizowane.
Po dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnym radni zdecydowali o nie wyrażeniu na wyodrębnienie
w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
W tym punkcie obrad podjęto uchwałę nr XLIV(220)2014 .
Ad. 7
____
W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Barbarze Dymkowskiej – Skarbnik
Gminy, która przedstawiła wniosek Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w sprawie
dofinansowania przez samorządy terytorialne zakupu radiowozu na poziomie 50% wartości
pojazdu. Proszą o rozważenie możliwości udziału w programie zakupu pojazdu służbowego
dla Komisariatu Policji w Stawiszynie, co byłoby znaczącym wsparciem dla tej jednostki.
Całkowity koszt zakupu jednego radiowozu w poszczególnych grupach: samochód osobowy
w wersji oznakowanej – 72.000 zł, samochód osobowy w wersji nieoznakowanej – 65.000
zł, samochód osobowo-terenowy w wersji oznakowanej - 195.000 zł, samochód osobowoterenowy w wersji nieoznakowanej 190.000 zł.
Po przedstawieniu powyższego wniosku przewodniczący zarządził dyskusję.
Jako pierwszy w tym punkcie głos zabrał Jerzy Matuszewski – Wójt Gminy informując, iż
Komenda Policji w Kaliszu zwróciła się do wszystkich gmin z takim wnioskiem tzn:
Żelazków, Stawiszyn, Blizanów. Gmina Stawiszyn i Blizanów podjęła decyzję o
dofinansowaniu do zakupu radiowozu, Wójt zaproponował aby również dofinansować
kwotę 9.000 zł do zakupu radiowozu dla policji.
Na terenie gminy poprawiła się skuteczność działań policji, jeżeli jedna gmina wyłamie się
z tego projektu samochód nie zostanie zakupiony. Jednak decyzja należy do radnych.
W głosowaniu jawnym 2 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu, 9
radnych było za dofinansowaniem do zakupu samochodu dla policji w wysokości 9.000 zł.
Ad. 8
____
W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Barbarze Dymkowskiej – Skarbnik
Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021.
W związku ze zmianami Budżetu Gminy na 2014 rok oraz zmianą limitu wydatków na
przedsięwzięcia dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2014-2021. Zmiany budżetu gminy obejmują zarządzenie Wójta Gminy nr 1/2014 z dn.
10.01.2014, uchwałę RG Nr XLII(210)2014 z dn. 21.01.2014 r., zarządzenie Wójta Gminy
nr 5/2014 z dn. 11.02.2014 r. oraz uchwałę RG Nr XLIV(222)2014 .
Po przedstawieniu powyższych zmian, przewodniczący zarządził dyskusję.
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Ze względu na brak pytań czy uwag, przewodniczący zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnym radni przyjęli zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021.
W tym punkcie obrad podjęto uchwałę nr XLIV(221)2014.
Ad. 9
____
W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Barbarze Dymkowskiej - Skarbnik
Gminy, która przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w
budżecie Gminy na 2014 rok.
Zwiększenie dochodów o kwotę 406.985,15 zł, w tym:
Dział 600, rozdział 60016 § 6300 o kwotę 129.000 zł – umowa z Województwem
Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla
Gminy na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
– umowa nr 33/2014 z dn. 03.03.2014 r.
Dział 750, rozdział 75023 § 0970 o kwotę 3.740 zł – zwrot z PUP odszkodowania z
Compensy.
Dział 750, rozdział 75023 § 2007 o kwotę 125,93 zł I § 2009 o kwotę 22,22 zł- wniesienie
na plan 2014 roku do wykorzystania w bieżącym roku środków z EFS z POKL na projekt “
Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST” na zakup materiałów
(środki niewykorzystane w 2013 roku).
Dział 754, rozdział 75412 § 0870 o kwotę 250 zł – sprzedaż żuka z OSP Mycielin.
Dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 17.869 zł – wzrost subwencji oświatowej zgodnie
z pismem Ministra Finansów z dn. 13.02.2014 r. nr ST3/4820/2014 .
Dział 801, rozdział 80101 § 0970 o kwotę 5.560 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych ( zwrot
nadpłaty z Energii).
Dział 801, rozdział 80103 § 2030 o kwotę 12.080 zł – dotacja z budżetu państwa na
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku- decyzja
Wojewody Wielkopolskiego z dn. 06.03.2014 nr FB-I.3111.58.2014.2.
Dział 801, rozdział 80104 § 0970 o kwotę 780 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych ( zwrot
nadpłaty z Energii).
Dział 801, rozdział 80104 § 2030 o kwotę 176.363 zł – dotacja z budżetu państwa na
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.- decyzja
Wojewody Wielkopolskiego z dn.06.03.2014 r. nr FB-I.3111.58.2014.2/
Dział 801, rozdział 80110 § 0970 o kwotę 3.490 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych ( zwrot
nadpłaty z Energii).
Dział 852, rozdział 85212 § 0920 o kwotę 1.000 zł – odsetki od zwrotu nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych do przekazania Wojewodzie.
Dział 852, rozdział 85212 § 0970 o kwotę 2.000 zł – zwroty nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych do przekazania Wojewodzie.
Dział 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 183 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację
zadań własnych tj. na utrzymanie GOPS – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn.
13.03.2014 nr FB-I.3111.72.2014.4.
Dział 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 35.692 zł – dotacja z budżetu państwa na
realizację zadań zleconych w zakresie spłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za
okres od 2011-2013 oraz bieżące wypłaty tego świadczenia – decyzja Wojewody
Wielkopolskiego z dn. 10.03.2014 nr FB-I.3111.67.2014.4, z dn. 26.03.2014 r. Nr FBI.2111.91.2014.14 oraz z dn. 28.03.2014 nr FB-I/3111.88.2014.5.
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Dział 852, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 18.000 zł – dotacja z budżetu państwa na
realizację zadań własnych w zakresie realizacji programu wieloletniego “ Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” - decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 07.03.2014 r nr FBI.3111.66.2014.8.
Dział 926, rozdział 92605 § 0970 o kwotę 830 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych.
Zmniejszenie dochodów o kwotę 6.663 zł, w tym:
Dział 010, rozdział 01041 § 6207 o kwotę 6.663 zł – korekta wpływu środków unijnych z
PROW dot. centralnego ogrzewania w Gadowie.
Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 400.322,15 zł, w tym:
Dział 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 7.955 zł - uzupełnienie potrzeb na zakup usług
remontowych dróg gminnych.
Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 129.000 zł – na budowę dróg gminnych.
Dział 700, rozdział 70005 § 4270 o kwotę 7.000 zł – uzupełnienie potrzeb na zakup usług
remontowych dot. mienia komunalnego.
Dział 750, rozdział 75023 § 4217 o kwotę 125.93 zł I § 4219 o kwotę 22,22 zł – wniesienie
na plan 2014 roku do wykorzystania w bieżącym roku środków z EFES z POKL na projekt
“Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST” na zakup materiałów
(środki niewykorzystane w 2013 roku).
Dział 757, rozdział 75702 § 8010 o kwotę 3.250 zł – prowizja od planowanego do
zaciągnięcia kredytu.
Dział 801, rozdział 80103 ogółem o 12.080 zł, w tym: § 4010 o kwotę 4.851 zł, §4110 o
kwotę 1.145 zł, §4120 o kwotę 67 zł, § 4170 o kwotę 2.290 zł, § 4210 o kwotę 300 zł, §4240
o kwotę 1.000 zł, § 4260 o kwotę 1.000 zł, § 4300 o kwotę 1.427 zł – na wynagrodzenia i
pochodne, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej oraz usług w
ramach dotacji na zajęcie dodatkowe w oddziale zerowym w SP Mycielin.
Dział 801, rozdział 80104, § 2310 o kwotę 300 zł – pismo UM w Kaliszu z 10.02.2014 r.wzrost dotacji po analizie wydatków na 2 dzieci z terenu Gminy Mycielin uczęszczające do
nie publicznego przedszkola w Kaliszu.
Dział 801, rozdział 80104 ogółem o 176.363, w tym: § 4010 o kwotę 65.907 zł, § 4110 o
kwotę 9.459 zł, § 4120 o kwotę 1.200 zł, § 4170 o kwotę 25.440 zł, § 4210 o kwotę 19.507 zł,
§ 4240 o kwotę 19.400 zł, § 4260 o kwotę 4.350 zł, § 4270 o kwotę 11.871 zł, § 4300 o
kwotę 19.229 zł - na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, pomocy
dydaktycznych, energii elektrycznej oraz usług i usług remontowych w ramach dotacji na
zajęcia dodatkowe w przedszkolach, w tym: Dzierzbin – 50.735 zł, Kościelec - 53.150 zł,
Korzeniew – 50.735 zł i Przyranie 21.743 zł.
Dział 852, rozdział 85212 § 2910 o kwotę 2.000 zł – zwroty nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych do przekazania Wojewodzie.
Dział 852, rozdział 85212 § 4580 o kwotę 1.000 zł – odsetki od zwrotu nienależnie
pobranych świadczeniach rodzinnych do przekazania Wojewodzie.
Dział 852, rozdział 85219 § 4010 o kwotę 183 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację
zadań własnych – dot. utrzymania GOPS.
Dział 852, rozdział 85295 ogółem o kwotę 35.692 zł – dotacja z budżetu państwa na
realizację zadań zleconych w zakresie spłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za
okres od 2011-2013, w tym: § 3110 o kwotę 34.676 zł, § 4010 o kwotę 726 zł, § 4110 o kwotę
125 zł, § 4300 o kwotę 165 zł.
Dział 852, rozdział 85295 § 3110 o kwotę 18.000 zł – dotacja z budżetu państwa na
realizację zadań własnych w zakresie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”.
Dział 921, rozdział 92195 § 4300 o kwotę 7.000 zł – zakup usług dot. kultury.
Dział 926, rozdział 92601 § 4110 o kwotę 51 zł – na uzupełnienie potrzeb dot. zawarcia
umowy zlecenia na rolkę kolarską.
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Dział 926, rozdział 92601 § 4170 o kwotę 300 zł – na uzupełnienie potrzeb dot. zawarcia
umowy zlecenia na utrzymanie boisk gminnych.
Zwiększenie przychodów: paragraf 950 – wolne środki o kwotę 626.476 zł.
Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia przychodów o kwotę 626.476 zł:
Dział 010, rozdział 01010 § 6050 o kwotę 4.700 zł – na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w
Korzeniewie.
Dział 010, rozdział 01010 § 6050 o kwotę 60.000 zł – na budowę sieci kanalizacyjnej w
Mycielinie i Słuszkowie.
Dział 010, rozdział 01010 § 6050 o kwotę 60.000 zł – na budowę sieci wodociągowej w
Teodorów - Kazala Stara.
Dział 400, rozdział 40002 § 4270 o kwotę 11.000 zł – na remont budynku SUW w
Korzeniewie.
Dział 400, rozdział 40002 § 6050 o kwotę 6.500 zł – na ogrodzenie budynku i placu SUW
w Korzeniewie.
Dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 50.000 zł – dotacja dla Powiatu Kaliskiego na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Zamętach nr 3248P.
Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 250.500 zł – na przebudowę dróg gminnych.
Dział 750, rozdział 75075 § 4300 o kwotę 5.000 zł – na zakup usług promocji gminy.
Dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170 o kwotę 9.000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia
Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Kaliszu.
Dział 754, rozdział 75412 paragraf 4210 o kwotę 37.000 zł – na zakup materiałów dot. OSP
Korzeniew i Mycielin.
Dział 754, rozdział 75412, paragraf 4300 o kwotę 2.000 zł – na włączenie do sieci
kanalizacyjnej budynku OSP Korzeniew .
Dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050 ogółem o kwotę 25.500 zł, w tym: 16.000 zł na
roboty dodatkowe w strażnicy OSP Korzeniew, 9.500 zł ogrodzenie placu przy strażnicy
OSP w Stropieszynie.
Dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060 o kwotę 10.000 zł – na zakup samochodu dla OSP
w Przyraniu.
Dział 801, rozdział 80110, paragraf 4300 o kwotę 741 – na zakup usług w gimnazjum.
Dział 801, rozdział 80110, paragraf 6050 o kwotę 17.000 zł – wykonanie instalacji
odgromowej na budynku gimnazjum ( roboty dodatkowe dot. termomodernizacji).
Dział 851, rozdział 85154, ogółem o kwotę 38.535 zł, w tym: § 4170 o kwotę 2.000 zł na
zakup materiałów , § 4210 o kwotę 13.535 zł – na zakup usług, § 4300 o kwotę 18.000 – na
koszty podróży służbowych, § 4700 o kwotę 1.000 zł - na szkolenia, § 6060 o kwotę 4.000
zł – na zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie.
Są to środki niewykorzystane w 2913 roku z tzw. opłat alkoholowych.
Dział 900, rozdział 90002 § 4300 o kwotę 7.000 zł – aneks do umowy z EKO ( wywóz
odpadów komunalnych).
Dział 900, rozdział 90015 § 6050 ogółem o kwotę 27.000 zł, w tym: 7.000 zł – na
rozbudowę oświetlenia ulicznego w Mycielinie, 20.000 zł – na rozbudowę oświetlenia
ulicznego w Kuszynie.
Dział 926, rozdział 92601 § 4210 o kwotę 5.000 zł – na zakup materiałów do utrzymania
boiska w Korzeniewie.
Zmniejszenie przychodów: paragraf 950 – wolne środki na nw. zadanie o kwotę 24.143 zł.
Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia n przychodów o kwotę 24.143 zł:
Dział 600, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 24.143 zł – zmniejszenie dotacji dla Powiatu
Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.
Przeniesienia wydatków:
Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia
na ogólną kwotę 27.600 zł:
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Dział 754, rozdział 75412, § 4210 o kwotę 20.000 zł – przeniesienie z działu 801, rozdziału
80103 z paragrafu 4240 kwoty 500 oraz z rozdziału 80104 z paragrafu 4210 kwot 10.000
zł, z paragrafu 4240 kwoty 1.000 zł, z paragrafu 4260 kwoty 3.500 zł i z paragrafu 4300
kwoty 5.000 zł – zakup materiałów gł. dla OSP Dzierzbin i Kościelec i innych OSP.
Dział 852,rozdział 85212 § 4610 o kwotę 1.500 zł – przeniesienie w ramach rozdziału z
paragrafu 4370 kwoty 500 zł I z paragrafu 4300 kwoty 1.000 zł na koszty egzekucji
komorniczej.
Dział 900, rozdział 90095 § 4210 o kwotę 500 zł – przeniesienie w ramach działu, z
rozdziału 90019 § 4430 – zakup materiałów dot. ochrony środowiska.
Dział 921, rozdział 92109 § 4210 o kwotę 3.000 zł – przeniesienie w ramach rozdziału, z
paragrafu 4270 – zakup materiałów na świetlicę.
Dział 926, rozdział 92601, paragraf 4010 o kwotę 2.200 zł – przeniesienie z działu 750,
rozdziału 75023 z paragrafu 4010 – uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia gospodarza
orlika.
Dział 926, rozdział 92601, § 4110 o kwotę 400 zł – przeniesienie z działu 750, rozdziału
75023 z paragrafu 4110 – uzupełnienie potrzeb na składki ZUS od wynagrodzenia
gospodarza orlika.
Dochody budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą 13.502.102,15 zł.
Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok po zmianie wynoszą 14.572.102,15 zł.
Po przedstawieniu powyższego tematu przewodniczący zarządził dyskusję.
Jako pierwszy z pytaniem wystąpił radny Ryszard Kornacki, uruchomione zostały wolne
środki, a co z zagospodarowaniem placu przy gimnazjum w Korzeniewie.
Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił Jerzy Matuszewski informując, iż nie
zaplanowano środków na zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Korzeniewie.
Z pytaniem wystąpiła radna Mariola Kasprzak- budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie i
Słuszkowie, na co przeznaczono środki.
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Jerzy Matuszewski, informując, iż są to środki na
wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację wsi Mycielin i Słuszków. W roku 2015
będzie można sięgnąć po środki unijne na w/w zadanie. Takie wsie jak Kościelec czy
Stropieszyn można również podłączyć do oczyszczalni, po jej rozbudowie. Natomiast takie
wsie jak Zamęty, Gadów czy Danowiec należy raczej iść w budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków - można się również postarać o środki unijne na ten cel. Na pewno
gminę taniej by wyniosło dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Z pytaniem wystąpiła radna Marianna Klamecka - kiedy wieś Kościelec przewiduje się do
kanalizacji.
Na powyższe odpowiedzi udzielił Wójt, iż trudno na to pytanie udzielić odpowiedzi.
Radna Mariola Kasprzak – gdzie będzie podłączona kanalizacja z Mycielina i Słuszkowa.
Odpowiedzi udzielił Jerzy Matuszewski, informując, iż wsie te będą włączone do istniejącej
oczyszczalni ścieków.
Radna Renata Siwek – czy mieszkańcy wsi Korzeniew wszyscy podłączyli się do kanalizacji
czy oczyszczalnia zarabia na siebie.
Odpowiedzi udzielił Jerzy Matuszewski, informując, iż nie wszyscy podłączyli się do
kanalizacji, a do oczyszczalni ścieków gmina dokłada.
Głos zabrał radny Ryszard Kornacki z pytaniem, czy nie można zmusić mieszkańców wsi
Korzeniewa aby włączyli się do kanalizacji.
Z pytaniem wystąpiła radna Marianna Klamecka - jak daleko od zabudowań można
wywozić gnojowicę.
Na powyższe odpowiedzi udzielił Wójt informując, iż przepisy tego nie regulują.
Z pytaniem wystąpiła radna Mariola Kasprzak – OSP Korzeniew kwota 227.000 zł, czy to
jest już zakończenie inwestycji.
Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliła Barbara Dymkowska – Skarbnik Gminy
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informując, iż do końca czerwca br. inwestycja musi się zakończyć.
Głos zabrał Jerzy Matuszewski informując, iż mamy problem z tą inwestycją ponieważ
należy wykonać dodatkowe roboty, należy podłączyć budynek do kanalizacji, należy
wykonać podjazd dla niepełnosprawnych, niestety inwestycja ta pochłania dużo środków.
Głos zabrał radny Tomasz Spodymek - jaki zakres prac przewiduje się do realizacji na
drodze w m. Zamęty.
Na pytanie odpowiedzi udzielił Jerzy Matuszewski, informując, iż chcemy na odcinku 800
m drogę tą wyrównać poprzez nawiezienie warstwy żwiru i kamienia tak aby droga ta
przetrwała do 2015 roku. Jest to droga powiatowa, gmina chce dołożyć środki do jej
budowy, 60% środki powiatu i 40% środki gminy. W m. Zamęty prowadzona jest duża
inwestycja - budowa szklarni i budowa w/w drogi jest niezbędna.
Z pytaniem wystąpił radny Dariusz Grzymski – sala w Bogusławicach, nie ma
zaplanowanych środków.
Odpowiedzi udzieliła Barbara Dymkowska, informując, iż środki na to zadanie są
zostawione i zostaną uruchomione w chwili podpisania umowy z Urzędem
Marszałkowskim.
Głos zabrał radny Banach Andrzej – budowa oświetlenia ulicznego w m. Mycielin i KuszynJaszczury, w jakim zakresie będzie to robione.
Odpowiedzi udzielił Jerzy Matuszewski – Wójt Gminy informując, iż w Mycielinie chcemy
przedłużyć oświetlenie uliczne za szkołą podstawową, jest tam linia należy tylko założyć
lampy.
Ponownie z pytaniem wystąpił radny Andrzej Banach – a co z oświetleniem ulicznym w
Przyraniu.
Odpowiedzi udzielił Jerzy Matuszewski, informując, iż nie ma więcej środków na
oświetlenie uliczne, a wymiana oświetlenia ulicznego w Przyraniu to koszt ok. 100.000 zł.
Radny Zbigniew Brajer – jest wymieniana linia energetyczna na tzw. Kresach, wymieniają
słupy i je rozdają, czy gmina nie może przejąc tych słupów.
Na pytanie odpowiedzi udzielił Wójt, informując,iż gmina nie jest właścicielem słupów, to
firma która wygrała przetarg ma je zagospodarować.
Z pytaniem wystąpiła radna Mariola Kasprzak – jak będzie robiona droga powiatowa to czy
będzie robiona odnowa rowów przy tej drodze.
Odpowiedzi udzielił Jerzy Matuszewski – Wójt Gminy, informując, iż w projekcie
przewidziano wykopanie 8 km rowu przy drodze powiatowej, nie wiadomo czy to
wystarczająco. W m. Bogusławice na pewno będzie rów odnowiony.
Więcej pytań nie wniesiono, przewodniczący zarządził głosowanie.
W głosowaniu jednogłośnym radni przyjęli zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy na
2014 rok zgodnie z przedstawioną propozycją.
W tym punkcie obrad podjęto uchwałę nr XLIV(222)2014 .
Ad. 10
_____
W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Barbarze Ignatowicz - Kierownikowi
Referatu w UG , która przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty dla
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mycielin.
Działając na podstawie art. 6K ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Rada Gminy Mycielin mając na uwadze rodziny
wielodzietne, które ponoszą zwiększony wysiłek wychowawczy i finansowy związany z
edukacją dzieci i zapewnieniem im odpowiednich warunków materialnych, określa w
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drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wprowadzenie dopłaty do opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin w których wychowuje się troje i każde
kolejne dziecko i spełniają następujące warunki: - na nieruchomości zamieszkuje rodzina
wielodzietna, oznacza to rodzinę wychowującą troje i każde kolejne dziecko do ukończenia
18 roku życia, a w przypadku dzieci kontynuujących naukę przez okres jej trwania, nie
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia, - na dzień złożenia wniosku
nie posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - na
nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka wytwarzanych odpadów komunalnych.
Za rodzinę uważa się rodziców lub opiekunów prawnych i ich dzieci. Osobom, o których
mowa wyżej przysługuje dopłata w wysokości 5,00 zł miesięcznie dla trzeciego i każdego
kolejnego dziecka w rodzinie. Właściciel nieruchomości nabywając prawo do otrzymania
dopłaty składa deklarację lub korektę deklaracji, w której uwzględnia należną wysokość
dopłaty.
Po przedstawieniu powyższego tematu przewodniczący zarządził dyskusję.
Z uwagi na brak pytań czy dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnym radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia
dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mycielin zgodnie z
przedstawioną propozycją.
W tym punkcie obrad podjęto uchwałę nr XLIV(223)2014 .
Ad. 11
_____
W tym punkcie obrad przewodniczący obrad ponownie głosu udzielił Barbarze Ignatowicz
– Kierownikowi Referatu w UG, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i
miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Mycielin.
Działając na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Rada Gminy Mycielin uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości. Deklaracja pierwotna ulega zmianie w związku z wprowadzeniem odrębną
uchwałą dopłaty dla rodzin wielodzietnych. Wprowadzone zmiany dotyczą wyliczenia
dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu rodziny
wielodzietnej.
Po przedstawieniu powyższego tematu przewodniczący zarządził dyskusję.
W glosowaniu jawnym jednogłośnym radni zatwierdzili wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mycielin zgodnie z
przedstawioną propozycją.
W tym punkcie obrad podjęto uchwałę nr XLIV(224)2014.
Ad. 12
_____
Przewodniczący obrad głosu udzielił Barbarze Ignatowicz – Kierownikowi Referatu, która
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przedstawiła radnym informacja dotycząca wniosku Proboszcza Parafii Dzierzbin w
sprawie dofinansowania prac konserwatorskich przy elewacji kościoła oraz wniosek
Proboszcza Parafii Kościelec o dofinansowanie instalacji c.o. w kościele pw. Św. Wojciecha
w Kościelcu.
Proboszcz Parafii Dzierzbin ks. Stanisław Kiermasz wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy
Mycielin o dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji w Kościele pw. Wszystkich
Świętych w Dzierzbinie. Ponieważ w 2015 r odbędzie się jubileusz 1000-lenia istnienia
świątyni, parafia w Dzierzbinie chciałaby odnowić kościół, który jest wpisany do rejestru
zabytków. Obecnie planowane są prace konserwatorsko – remontowe na zewnątrz
kościoła. Zakres prac obejmował będzie naprawę i konserwację dachu wraz z malowaniem,
naprawę ubytków tynkarskich murów kościoła wraz z malowaniem elewacji, naprawę i
konserwację stolarki okiennej i drzwiowej. Przedstawiony kosztorys przedmiotowych prac
opiewa na kwotę 151 543,53 zł i obejmuje następujące etapy: renowacja elewacji 71 526,89
zł, renowacja gzymsów 9 230,68 zł, rusztowanie 19 700,90 zł, naprawa pęknięć 2 208,44 zł,
renowacja fug, kamieni i cegły gotyckiej 7 794,80 zł, izolacja fundamentów 12 744,41 zł. W
2011 roku Parafia Dzierzbin otrzymała dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł, które
przeznaczone zostało na odnowienie wnętrza świątyni – wykonanie nowej posadzki w
prezbiterium w korpusie nawowym oraz w zakrystii, wykonanie i ustawienie w
prezbiterium nowego ołtarza mszalnego oraz ambony, zmodernizowano instalację
elektryczną i pomalowano wnętrze świątyni. W 2006 roku ówczesna Rada Gminy Mycielin
podjęła uchwałę określającą zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Aby uzyskać ewentualne dofinansowanie wniosek o dotację powinien
zostać skierowany do Wójta, a następnie przedstawiony do zaopiniowania Radzie Gminy
Mycielin. Dotację przyznaje Rada Gminy odrębną uchwałą. W związku z powyższym proszę
o zaopiniowanie wniosku Proboszcza Parafii Dzierzbin i określenie wysokości
dofinansowania . Proponowana wysokość dofinansowania 10 000,00 zł.
Proboszcz Parafii Kościelec ks Marian Andrzejewski wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy
Mycielin o dofinansowanie instalacji ogrzewania kościoła pw. Św. Wojciecha w Kościelcu
Kaliskim. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków Gminy Mycielin. W kościele w
Kościelcu została zainstalowana instalacja ogrzewania CO , koszt jej wyniósł 30 000,00 zł i
obejmował: wąż ze specjalną izolacją 55 mb, instalację wymiennika przy piecu i innych
urządzeń, dwie nagrzewnice, rurki miedziane i nowy piec CO. W 2009 roku Parafia
Kościelec otrzymała dotację w wysokości 15 000,00 zł, została przyznana uchwałą Rady
Gminy Mycielin z dnia 16.09.2009 r. na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy
ołtarzu z kaplicy pw. Matki Bożej.
W 2006 roku ówczesna Rada Gminy podjęła uchwałę określającą zasady udzielania dotacji
na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Aby uzyskać ewentualne dofinansowanie wniosek o dotację powinien
zostać skierowany do Wójta, a następnie przedstawiony do zaopiniowana Radzie Gminy
Mycielin. Dotację przyznaje Rada Gminy Mycielin odrębną uchwałą. W związku z
powyższym proszę o zaopiniowanie wniosku Proboszcza Parafii Kościelec określenie
wysokości dofinansowania. Proboszcz wnioskuje o pomoc finansową w wysokości 5 000,00
zł.
Po przedstawieniu powyższych wniosków przewodniczący zarządził dyskusję.
Jako pierwszy głos zabrał radny Ryszard Tomczyk – stwierdzając, iż jubileusz 1000-lecia
istnienia świątyni nie obchodzi się co roku i prosi o przychylne załatwienie wniosku
księdza parafii Dzierzbin.
Ze strony radnych padły propozycje aby dofinansować kwotę od 15.000 zł do 20.000 zł.
Głos zabrał Jerzy Matuszewski stwierdzając, iż należy we wszystkim zachować rozsądek,
trudno powiedzieć czy gminę będzie stać na większe dofinansowanie niż to które
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zaproponowano czyli 10.000 zł. Na terenie gminy mamy dwa zabytkowe kościoły i należy o
nie dbać. Dzisiaj nie podejmujemy uchwał o konkretnej kwocie dofinansowania, ponieważ i
tak nie ma opinii konserwatora, ksiądz musi uzupełnić wniosek.
Co do wniosku księdza z parafii w Kościelcu, to rada zaopiniowała wniosek pozytywnie w
kwocie 5.000 zł.
Ad. 13
_____
W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Barbarze Ignatowicz – Kierownikowi
Referatu, która przedstawiła informacje w sprawie sprzedaży budynków do rozbiórki w
Danowcu nr 1 na działce nr 318/1, obręb Danowiec.
Ze względu na zły stan techniczny 200-letniego domu mieszkalnego (chaty drewnianej) w
Danowcu, wpisanej do spisu zabytków Gminy Mycielin, Wójt Gminy Mycielin zlecił
uprawnionemu rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie ekspertyzy technicznej o stanie
zachowania, oraz stopniu jego zużycia. Biegły rzeczoznawca, jednoznacznie stwierdził, że
budynek kwalifikuje się do rozbiórki, gdyż stan zachowania, oceniany wg stopnia zużycia
elementów, ocenił jako katastrofalny. Ocena katastrofalna dotyczy wszystkiego, tj.
pozostałości ścian, elementów konstrukcyjnych stropu i sufitów, dachu tynków ściennych,
podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej. Jego obecny poziom destrukcji stwarza zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi. Szczególne zagrożenie stanowią dach i strop. W obejściu chaty
znajduje się niewielki budynek gospodarczy, który należałoby również rozebrać. Gmina
jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę. Z uwagi, że koszt rozbiórki budynków i
uporządkowania terenu przekracza wartość budynków należałoby sprzedać oba budynki w
obecnym stanie technicznym z przeznaczeniem do rozbiórki za cenę, która przyciągnie
osobę zainteresowaną do podjęcia prac rozbiórkowych celem zagospodarowania
pozyskanego drewna. Przyjęto, że z tytułu rozbiórki chaty uzyskać można 28,6 m 3 drewna,
z czego co najmniej 25,003 to bale drewniane pochodzące ze ścian budynku, ok. 3,0m 3
drewna z krokwi i ok. 0,6 m 3 drewna z łat. Cena drewna przyjmowana przez
rzeczoznawców wykonujących zlecenia wyceny budynków dla firm ubezpieczających
wynosi minimum 650 zł/1m3. Przyjmując z rzeczoznawcą budowlanym stopień zużycie
technicznego budynku w wysokości 255,52% należy przyjąć współczynnik – 0,2 (20%)
wartości). Cena jednego metra sześciennego drewna z przeliczenia kształtuje się na
poziomie 130,00 zł.
Zatem uznać należy, że wartość uzyskanego z rozbiórki domu drewna wynosi 3 718,00 zł.
Przyjmując kwotę 1 000,00 zł kosztów, które ewentualnie nabywca poniesie na prace
związane z rozbiórką budynków i uporządkowaniem terenu należy przyjąć jako cenę
sprzedaży budynków na działce 318/1 w Danowcu kwotę w wysokości 2 700,00 zł.
Po przedstawieniu powyższej informacji przewodniczący zarządził dyskusję.
Głos zabrała radna Mariola Kasprzak stwierdzając,iż ubolewa nad tym, iż doszło do
dewastacji tych zabudowań.
Z pytaniem wystąpiła radna Renata Siwek – czy jest ktoś chętny na kupno tych zabudowań.
W głosowaniu jawnym jednogłośnym radni wyrazili zgodę na sprzedaż w/w działki.
Ad. 14
_____
W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Monice Wiśniewskiej – pracownicy
UG, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mycielin z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność. Sprawozdanie dostarczono wcześniej radnym do zapoznania i stanowi
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załącznik do protokółu.
Po przedstawieniu powyższego sprawozdania przewodniczący zarządził dyskusję.
Głos zabrał Jerzy Matuszewski - Wójt Gminy informując, iż utworzono LZS w Korzeniewie
i na pewno zwrócą się o dofinansowanie w roku przyszłym.
W głosowaniu jawnym jednogłośnym sprawozdanie radni przyjęli.
Ad. 15
_____
W tym punkcie obrad przewodniczący głosu udzielił Barbarze Dymkowskiej, która
przedstawiła radnym wniosek firmy EKOFRUT Józef i Wioletta Przygodzcy z prośbą o
odroczenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości na następujące miesiące: m-c
listopada 2013 – kwota 13.599 zł, m-c grudzień 2013 – kwota 13.597 zł, m-c styczeń 2014 13.940,50 zł, m-c luty 2014 – kwota 13.940,50 zł, m-c marzec 2014 13.940,50 zł (ogółem
kwota 69.017.50 ) do 30 września 2014 r.
Pozostałe raty od m-ca kwietnia do grudnia 2014 r. o łącznej wartości 125.464,50 zł
zwracają się z prośbą o ich umorzenie. Prośbę swą motywują tym, iż w 2008 roku powstał
pożar w hali produkcyjno-magazynowej w wyniku którego zniszczeniu uległy środki trwałe
maszyny, urządzenia, budynek produkcyjno-magazynowy na łączną wartość 10.132.199,15
zł. Otrzymana wypłata z firmy ubezpieczeniowej pokryła straty w 40%, pozostałą wartość
związaną z odbudową parku maszynowego i budynku zakład musiał pokryć z własnych
środków z udziałem wsparcia kredytowego - którego spłata w ratach trwa do chwili
obecnej. Dodatkowo za rok 2013 ze względu na anomalie pogodowe nastąpiło zachwianie w
produkcji roślinnej, co skutkowało zmniejszoną o 50% dostawą surowca do produkcji. W
znacznym stopniu ograniczyło to produkcję, gromadzenie zapasów i sprzedaż towaru. W
związku ze zmniejszoną sprzedażą wygenerowano mniejszy zysk, zmniejszone przychody
utrudniają regulowanie zobowiązań.
W 2008 roku firmie umorzono kwotę 22.080 zł i w 2009 roku firmie umorzono 3.083 z
uwagi na pożar. Od roku 2012 firma ma opóźnienia w regulowaniu rat należnego podatku i
kilkakrotnie odraczano terminy płatności rat podatkowych.
Po przedstawieniu powyższego wniosku przewodniczący zarządził dyskusję.
Głos zabrał Jerzy Matuszewski, stwierdzając, iż odroczyć termin płatności rat podatku od
nieruchomości możemy ale co do umorzenia to dopiero można wystąpić z wnioskiem jak
powstanie zaległość. To Wójt jest organem, który dokonuje umorzeń, ale w zwyczaju Wójta
jest aby skonsultować się z radą jeżeli dotyczy to firm. Jeżeli dokonalibyśmy umorzenia w
kwocie 125.00 zł, to co wtedy z inwestycjami, które realizujemy. Na podstawie
dokumentów, które złożone zostały przez firmę pod wniosek, to niestety nie ma podstaw do
umorzenia w/w podatku od nieruchomości. Wójt sam decyzji o umorzeniu tak wysokiego
podatku na pewno się nie podejmie.
Głos zabrał radny Andrzej Banach – stwierdzając czy czasem właściciel nie jeździ
samochodem wartym 200 tys. zł, a zwraca się z wnioskiem o umorzenie podatku.
Radna Renata Siwek, stwierdziła, iż można jedynie odroczyć termin płatności, ale nie
umarzać.
Radny Zbigniew Brajer – ile osób zatrudnia firma.
Firma zatrudnia 16 osób, a w m. Gadów na umowę zlecenia.
Głos zabrał Mirosław Skalski – stwierdzając, iż firma generuje dochód za rok poprzedni w
kwocie 82.000 zł więc nie ma podstaw do umorzenia podatku od nieruchomości.
Radny Ryszard Kornacki – stwierdził, iż jest to największy podatnik na terenie gminy i na
pewno trzeba by tej firmie pomóc.
Głos zabrał Jerzy Matuszewski – stwierdzając, iż problem nie jest łatwy, nie można
umorzyć podatku, a co z odroczeniem czy odraczamy termin płatności zgodnie ze złożonym
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wnioskiem czyli do końca września br.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
od nieruchomości firmie EKOFRUT Józef i Wioletta Przygodzcy.
W głosowaniu jawnym jednogłośnym radni postanowili aby odroczyć termin płatności
podatku od nieruchomości firmie EKOFRUT Józef i Wioletta Przygodzcy za m-c listopada
2013, m-c grudzień 2013, m-c styczeń-marzec 2014 w kwocie 69.017,50 do końca sierpnia
2014 roku.
Następnie głos zabrała radna Renata Siwek – prosząc o uzupełnienie przejazdu kolejowego,
naprawę dróg żwirowych w m. Danowiec
Głos zabrał Dariusz Grzymski – cieknie zawór od wody na świetlicy w Bogusławicach.
Głos zabrała radna Mariola Kasprzak z pytaniem czy Wójt był zobaczyć mostek obok
posesji p. Przygodzkiego.
Ad. 16
_____
Przewodniczący Rady Gminy Mycielin Mirosław Skalski podziękował wszystkim za udział
w XLIV Sesji, kończąc obrady. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00, a zakończyła się o godz.
11.50 .

Protokólant:
J. Kołodziejczyk
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