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SESJA RADY MIEJSKIEJ
XXXIII Sesja Rady Miejskiej
W Wolsztynie

Najważniejszymi punktami październikowych
obrad były: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wolsztyn oraz
uchwały o wysokości opłat i podatków.
Rada czeka, ale deklaruje pomoc
Na początku Sesji radny Antoni Janik wnioskował,
aby porządek posiedzenia Rady rozszerzyć o punkt
– debatę na temat szpitala powiatowego w związku ze spotkaniami, które odbyły się na ten temat w
Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym. W
odpowiedzi zastępczyni Burmistrza Justyna Mikołajewska zauważyła, że posiedzenie komisji zdrowia, na której sprawa samorządowego wsparcia
dla SPZOZ była szeroko omawiana, zakończyło się

stwierdzeniem, że warto powrócić do tej dyskusji
po wypowiedzeniu się rad w Przemęcie i w Siedlcu.
Rozważana jest koncepcja wsparcia szpitala przez
wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu
wolsztyńskiego. Radni Paweł Kopciuch oraz Marian Zembrowski przypomnieli ponadto, że Rada
Miejska intencje w sprawie wsparcia szpitala składała już niejednokrotnie. Większością głosów
wniosek o rozszerzenie porządku obrad Sesji Rady
Miejskiej odrzucono.

Wolsztyn ośrodkiem lekkoatletycznym
W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Burmistrz Andrzej Rogozinski omówił szerzej sprawę
modernizacji stadionu miejskiego. Obejmuje ona
przebudowę bieżni 4-torowej na dystansie 400 m
oraz sześciotorowej na dystansie 100 m, przebudowę boiska trawiastego do piłki nożnej, budowę
boisk do gier zespołowych, tzn. koszykówki i siatkówki, stanowisk do pchnięcia kulą, skoku wzwyż,
w dal i o tyczce, miejsc do rzutu oszczepem, dyskiem i młotem. Przebudowa dotyczy także oświetlenia i odwodnienia terenu. Wykonawcą jest konsorcjum w skład którego wchodzą: ZPHU MAT-BUD
Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz z siedzibą Grójcu Wielkim a partnerem Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Gretasport Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej. Zadanie to jest realizowane dzięki
finansom z Ministerstwa Sportu za poparciem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Urzędu Marszałkowskiemu w Poznaniu. Prace powinny się zakończyć do 15 grudnia br. A wartość zadania to
2.430 tys. zł. Dzięki tej modernizacji Wolsztyn stanie się ośrodkiem przygotowań lekkoatletycznych
dla województwa wielkopolskiego, co będzie miało
oczywisty wpływ na finansowanie całego obiektu.
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Oświata na poziomie bardzo dobrym

Więcej o niecały procent

Ważnym punktem Sesji była informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn za
rok szkolny 2012/2013, którą przedstawiła zastępczyni Burmistrza Justyna Mikołajewska. O remontach i przygotowaniu do obecnego roku pisaliśmy
w Informatorze wrześniowym. Warto tu jednak
przytoczyć niektóre wydatki finansowe związane z
funkcjonowaniem oświaty. Dotacje podmiotowe
dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów
przedszkolnych to 686 tys. zł. Gmina dostaje subwencję na placówki niepubliczne typu szkolnego,
czyli na niepubliczne gimnazjum. Natomiast przedszkola to już jest zadanie własne i niepubliczne
otrzymują z budżetu gminy 75 proc. kwot, które
przynależą publicznym, a punkty przedszkolne 40
proc. Na stypendia szkolne przeznacza się 113 tys.
zł. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacane są także z budżetu gminy – ok. 40
tys. zł dla 434 uczniów. Na wyprawkę szkolną przekazano uczniom szkół gminnych i ponadgimnazjalnych ponad 73 tys. zł. Finansowanie zadań oświatowych w 2013 r. to ponad 34 mln zł. Gmina częściowo otrzymuje na te wydatki subwencję oświatową w wysokości 20 mln zł, czyli 59 proc. tego, co
gmina w ogóle wydaje na całą oświatę. Dochody
wypracowane przez szkoły i przedszkola, w tym
wpłaty rodziców, to ponad 2 mln, co stanowi 6
proc. wydatków. Dotacja celowa na wyprawkę
szkolną to prawie 195 tys. zł., tzn. 0,6 proc. Dotacja
celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – ok. 500 tys. zł, co daje 1,5 proc. W sumie
na funkcjonowanie oświaty gmina musiała dołożyć
ponad 32 proc. budżetu przeznaczonego na placówki oświatowe. W ocenie przewodniczącej komisji oświaty Barbary Bajon, stan realizacji zadań
oświatowych w gminie Wolsztyn jest bardzo dobry. W imieniu komisji omówiła także kilka wniosków skierowanych do dyrektorów szkół dla podwyższenia wyników nauczania. Pozytywną ocenę
wydała także komisja rewizyjna po analizie środków finansowych wydatkowanych na oświatę. Jednakże jej przewodniczący Marian Zembrowski
zwrócił m.in. uwagę, że na 550 osób zatrudnionych
w tym sektorze, 25 proc. to obsługa administracyjna i jej pensje są zbyt niskie. Odniósł się także do
subwencji oświatowej, której z roku na rok ubywa,
a zadań dla samorządu wyznacza się coraz więcej.

Na XXXIII Sesji Rady Miejskiej głosowano nad
uchwałami dotyczącymi podatków i opłat. W sprawie podatku od nieruchomości głos zabrał Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Zauważył, że
corocznie biorąc udział w dyskusji nad wysokością
podatku zachowuje się pewną ostrożność, ponieważ muszą to być decyzje przemyślane, a działania
podporządkowane konkretnym zasadom. W gminie Wolsztyn od wielu lat jest swego rodzaju porozumienie, w myśl którego kształtuje się odpowiednie stawki. Burmistrz przypomniał, że takimi mechanizmami, które mają wpływ na funkcjonowanie
miejscowej gospodarki, jest między innymi przygo-

towywanie terenów dla nowych inwestorów i istniejących przedsiębiorców. Gmina od lat pomaga
w tej sytuacji, czy to uzbrajając tereny, czy też w
pozyskiwaniu działek, aby jak najszybciej przedsiębiorcy mogli przystąpić do tworzenia zakładów
zatrudniających pracowników z gminy Wolsztyn. O
potwierdzeniu tego faktu świadczą w minionych
latach zakłady, które zaczęły działalność na przygotowanych wcześniej terenach. Innym tematem
ważnym dla przedsiębiorców jest gąszcz przepisów
związanych z pozwoleniem na budowę. Takie zadania są traktowane także priorytetowo. Jeżeli
któryś z inwestorów zwraca się do gminy z prośbą
o pomoc w sprawie decyzji lokalizacyjnej i odnośnie spraw formalno-prawnych, zawsze otrzymuje
wsparcie. W sprawie podatków zaproponowano
przedsiębiorcom wiele lat temu politykę stabilizacji
i umiarkowania. Chodzi o to, że organ podatkowy,
którym jest samorząd, może w ten sposób pozytywnie oddziaływać na gospodarkę regionalną.
Ciąg dalszy na stronie 3.

