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Rady Miejskiej w Wolsztynie
Wnioski odrzucone
Na początku Sesji wnioskowano o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przymuszenia Burmistrza do wykorzystania urlopu. Radni
zastanawiali się, czy w ogóle są kompetentni do
rozpatrywania takiej uchwały. Głos zabrała Sekretarz Gminy Hanna Sitkowska. Wystąpiono o opinię
prawną do dwóch niezależnych instytucji. Jednoznacznie z nich wynika, że w obecnym stanie prawnym czynności w zakresie prawa pracy wobec Burmistrza podzielone są na trzy podmioty. Pierwszy to
Rada Miejska, która ma uprawnienia wynikające z
ustawy o samorządzie gminnym, gdzie jest napisane, że w stosunku do Burmistrza Rada ustala tylko
wysokość wynagrodzenia. Drugim podmiotem jest
Przewodnicząca Rady, która ma za zadanie nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Burmistrzem, co
wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Z
tej ustawy wynika także, że pozostałe czynności z
zakresu prawa pracy wobec Burmistrza wykonuje
wyznaczona przez niego osoba, czyli sekretarz. Opinie prawne wskazują, że Rada Miejska nie ma takiej
podstawy prawnej, aby zobowiązać Burmistrza do
wykorzystania urlopu. Także nie ma przepisu, aby
Sekretarza gminy upoważnić do nałożenia na Burmistrza takich zobowiązań. Opinię na Sesji uzupełniła Przewodnicząca Rady, informując że obowiązek
udzielenia urlopu pracowniczego ciąży na przełożonym pracownika. Natomiast w przypadku Burmistrza lub wójta, którzy są powoływani w drodze wyborów a nie przyjmowani do pracy przez przełożonych, Sejm w ustawie o samorządzie nie określił

Więcej miejsc pracy
W sprawozdaniu ze swej działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrz między innymi podkreślił, że
Urząd Miejski przez ostatnie lata zacieśnił współpracę z podmiotami gospodarczymi, które dają zatrudnienie mieszkańcom gminy. Takim przykładem jest
obecnie zagraniczna firma „Firestone”, która jako
jedna z pierwszych wybudowała swój zakład na naszym terenie. Burmistrz w minionym miesiącu reprezentował gminę na uroczystości otwarcia nowoczesnego magazynu tej znanej marki. Ta nowo oddana inwestycja spowoduje, że znajdą się kolejne
miejsca pracy, ale także jest inna, ważna korzyść,
ponieważ towar magazynowany będzie wysyłany
teraz bezpośrednio z Wolsztyna, a nie z centrum
dyspozycyjnego, które umiejscowiono wcześniej w
Holandii. Inwestycja „Firestone” także została wykonana przez miejscową firmę.

już o zwiększenie dotacji o 32 tys. zł. Wówczas komisja uznała ten wniosek za bezzasadny, gdyż była
to dopiero połowa roku. Decyzja okazała się słuszna. Obecna uchwała - podjęta jednogłośnie - zobowiązuje samorząd gminny do przekazania 6.600 zł,
aby finansowanie MSS odbyło się bezproblemowo
w roku 2013r.

Ostatnie zmiany w starym roku
Jeszcze w budżecie na rok 2013 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13.254 zł w związku z przyznaniem środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie kosztów związanych z wypłatą
odpraw nauczycieli. Dochody i wydatki zmniejsza
się o kwotę 211.547 zł, wynika to z rozstrzygnięć
przetargowych na zadaniu: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Wolsztynie", dotacja tu została dostosowana do wysokości 50 proc. łącznych kosztów
realizacji zadania. Po stronie przychodów przyjęto
kwoty: 50 tys. zł – dotacja przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację
przedsięwzięcia "Rewaloryzacja parku miejskiego w
Wolsztynie”, kwotę 256.266 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kwotę 1 mln – jako środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Wolsztynie - I etap”.

Budżet na 2014 zatwierdzony

Rady Miejskiej jako organu będącego przełożonym.
Poza tym Przewodnicząca Rady Bogusława Tuchocka uważa, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop
nie jest darowizną, tylko jest zapłatą za pracę w czasie, kiedy uprawniony do niego mógł nie pracować
tylko wypoczywać. Dlatego umieszczenie tego projektu w porządku obrad jest bezzasadne. W tym
momencie radny Antoni Janik złożył inny, kolejny
wniosek, aby wpisać do porządku Sesji projekt
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Burmistrza Wolsztyna. Głos w tej sprawie zabrał
także radny Tomasz Tomiak, który wnioskował o
odrzucenie tych sugestii, ponieważ pierwsza nie
posiada podstawy prawnej a druga była rozpatrywana na początku obecnej kadencji. Radni większością głosów poparli wniosek radnego Tomiaka.

Dotacja dla Świtezianki
Blok uchwał rozpoczęto udzieleniem dotacji celowej
na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w
2013 roku. Sprawa głównie dotyczy awarii drzwi
wejściowych do Miejskiej Sali Sportowej
"Świtezianka". Kierownik obiektu zwrócił się do samorządów, które są współwłaścicielami, aby sfinansować naprawę. Koszt to około 7.700 zł. Na każdy
samorząd przypada kwota 3.500 zł, a 700 zł pokryte
zostanie z dochodów własnych. Komisja do spraw
funkcjonowania Sali, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego
analizowała zrealizowanie dochodów i wydatków
na koniec listopada. Okazało się, że do zamknięcia
budżetu "Świtezianki" zabraknie 6.200 zł. Wcześniej, w miesiącu czerwcu, kierownik Sali zwracał się

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
na lata 2014-2024 oraz odnośnie budżetu na rok
przyszły głos zabrał Burmistrz Wolsztyna Andrzej
Rogozinski. Podkreślił, że przyszły rok zbiega się z
początkiem ważnego okresu funkcjonowania naszego państwa, mianowicie z wdrożeniem nowych programów pomocowych finansowanych z budżetu
Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz kończących się programach krajowych, takich jak dotyczących rozbudowy i przebudowy dróg lokalnych i tzw.
„schetynówek”. Z tego też powodu, podobnie jak w
latach poprzednich, konstrukcja przyszłorocznego
budżetu zakłada realizację tych zadań, które potencjalnie nie mogą być przedmiotem ubiegania się o
wymienione środki, a także kontynuację podjętych
wcześniej przedsięwzięć wieloletnich. Oczywistą
sprawą jest, że nie można zakładać skutecznego
pozyskiwania środków na wszystkie zadania, dlatego w wielu przypadkach bierze się pod uwagę alternatywne możliwości ich finansowania.
Ciąg dalszy na s. 3.

