
PROTOKÓŁ Nr I/2018 

 

Wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i 

petycji, Komisji budżetu, finansów, inwestycji i spraw obywatelskich, 

Komisji rolnictwa, przedsiębiorczości i spraw samorządowych i Komisji 

oświaty, zdrowia i kultury z dnia 23 listopada 2018 roku 

 

 

Początek godz.: 14
00                                                                                            

 Zakończenie godz.: 17
00 

 

Powiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie. 

Posiedzeniu przewodniczyła radna Renata Stancelewska. 

W obradach komisji uczestniczyło 12 członków oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Mieczysław Pankiewicz i jego zastępca Pani Alicja Dolecka. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Proponowany temat posiedzenia: 

1. Otwarcie. 

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy 

Zbójno na 2018 rok.  

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbójno z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 

rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 

5. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych  rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019 -2023. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe 

w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób 
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objętych  rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -

2023. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójno. 

9. Omówienie projektów uchwał podatkowych na 2019 r. 

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie. 

 

Na wniosek Sekretarza Gminy do porządku obrad dodano następujące punkty: 

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; 

- projekt uchwały w sprawie nadania rondu w miejscowości Zbójno nazwy Rondo 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości; 

- projekt uchwały w sprawie statutu gminy Zbójno; 

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018 – 2027. 

 

Ad. 2 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy 

Zbójno na 2018 rok. 

Projekt przedstawił Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Szewczykowska. W uchwale 

budżetowej Gminy Zbójno na 2018 rok dokonano zmniejszenia planu dochodów w kwocie 58 

089,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w kwocie 30 472,00 zł. Na podstawie decyzji 

Dyrektora Krajowego biura wyborczego wprowadzono zwiększenia planu w kwocie 2 800,00 

zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rady 

gminy i wyboru wójta, zwiększono plan w związku ze zwrotem nienależnie pobranych 

świadczeń z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł, 

zmniejszono plan dochodów z RPO i wydatków nimi finansowanych w związku z realizacja 

projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 90 889,00 zł. Zmiany w planie dochodów: 

zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, zwrotów za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego z 

innej gminy oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 22 000,00 zł, zwiększono dochody ze 

sprzedaży nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących: 

zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dostarczania 

wody, utrzymania dróg gminnych, administracji, prowadzenia rejestru wyborców, oświaty 
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oraz obiektów sportowych w kwocie ogólnej 138 200,00 zł, zmniejszono plan wydatków z 

przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapewnienia trwałości projektów 

realizowanych w latach ubiegłych pomocy społecznej, izby wytrzeźwień oraz obsługi wypłaty 

świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 54 300,00 zł. Zmiany w planie wydatków 

majątkowych: wprowadzono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji inwestycji pn. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno-II etap w kwocie 50 000,00 zł, 

zmniejszono planowana kwotę dotacji dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w kwocie 7 

800,00 zł, zmniejszono plan wydatków z tytułu udziału własnego w projekcie Infostrada 

Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 16 039,00 zł, zwiększono plan wydatków na przygotowanie 

dokumentacji Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na 

potrzeby administracyjne w kwocie 3 500,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian 

zwiększono planowany deficyt budżetu w kwocie 88 561,00 zł. Zostanie on sfinansowany z 

wolnych środków. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Zbójno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

2019 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Górzyńska. Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie reguluje zasady współpracy organów administracji publicznej z 

organizacjami pozarządowymi. Na tej podstawie zadania publiczne mogą być realizowane 

przez sektor podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Celem niniejszego 

Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje w 

system demokracji lokalnej. Program stanowi propozycje dla wszystkich organizacji i 

podmiotów wyrażających wole i gotowość współpracy w działalności na rzecz Gminy Zbójno 

i jej mieszkańców. Wymagana uchwała była konsultowana z organizacjami pozarządowymi. 
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Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Górzyńska. W przedstawionej uchwale 

Gmina Zbójno przeznaczyła do sprzedaży 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku 

położonym na działce o nr geod. 409/44 o pow. 0,0750 ha (2 lokale mieszkalne) oraz w 

budynku położonym na działce o nr geod. 409/46 o pow. 0,0874 (2 lokale mieszkalne) na 

rzecz dotychczasowych najemców. Prowadzona przez Gminę Zbójno sprzedaż lokali i 

budynków mieszkalnych na rzecz osób korzystających z pierwszeństwa ich nabycia jest 

konsekwencją zapisów zawartych w Wieloletnim Programie Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016-2020. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych  rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019 -2023. 

Projekt przedstawił kierownik GOPS Pan Michał Krupka. Podwyższenie kryterium 

dochodowego do 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej spowoduje 
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objęcie wsparciem programu większego kręgu osób potrzebujących i tym samym będzie 

zapobiegać zjawisku niedożywienia dzieci, uczniów i młodzieży oraz osób dorosłych w 

rodzinach o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji na terenie Gminy 

Zbójno. 

Głos zabrał radny Dariusz Mężykowski. 

Radny zadał pytanie kierownikowi ilu dzieci korzysta z dożywiania i czy nie można podnieść 

tego kryterium dla większej liczby dzieci, np. do 200%. 

Głos zabrał Pan Michał Krupka. 

Kierownik GOPS poinformował, że z dożywiania korzysta 140 dzieci na 500. Zdaniem Pana 

Krupki program powinien być tak rozszerzony żeby dożywiane były wszystkie dzieci. Sam 

program nie daje jednak możliwości podniesienia kryterium do 200%. W tym wypadku resztę 

kosztów musiałaby pokryć gmina z własnych środków. W programie do 150% 

dofinansowanie wynosi 60% a gmina 40%. 

 

Głos zabrała radna Hanna Ignaszak. 

Radna stwierdziła, że należałoby się zastanowić czy zwiększanie dofinansowania ma sens, 

gdyż pracując w szkole widzi na co dzień jak dzieci podchodzą do tych posiłków i ile jest ich 

marnowanych. Jedzenie jest smaczne i nie ma co wybrzydzać. 

 

Głos zabrał radny Dariusz Mężykowski. 

Radny zwrócił uwagę, że niechęć dzieci do posiłków może wynikać z tego, że dzieci źle się 

czują jako dzieci dożywiane przez opiekę społeczną. 

 

Głos zabrała radna Hanna Ignaszak. 

Radna stwierdziła, że segregacji dzieci nie ma, ponieważ z posiłków korzystają również 

osoby, które płacą za nie. 

 

Następnie rozgorzała dyskusja na temat posiłków i dożywiania. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 
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Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób 

objętych  rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -

2023. 

Projekt uchwały przedstawił kierownik GOPS Pan Michał Krupka. Zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej wydatki na usługi, posiłki, zasiłki i pomoc rzeczową podlegają 

zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków 

przekracza kryterium dochodowe. Rada Gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu 

wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych.  

 

Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

Projekt przedstawił pracownik GOPS Pani Estera Rutkowska. Gminny program 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest 

zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy, w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i 

innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych na terenie Gminy 

Zbójno w 2019 r. Zadania Programu stanowią w dużej mierze kontynuację realizacji z lat 

ubiegłych. Ideę nadrzędną Gminnego Programu stanowi zwiększanie czynników chroniących 

w środowisku lokalnym przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożeń. 

 

Następnie rozgorzała dyskusja na temat efektywności działania programu oraz problemów 

alkoholowych i narkomanii na terenie gminy. 
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Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Zbójno. 

 Głos w sprawie zabrała radna Alicja Dolecka, przedstawiając podstawy prawne oraz 

wysokość możliwego wynagrodzenia za sprawowanie funkcji wójta gminy. Ponadto 

poinformowała, że rada w poprzedniej kadencji proponowała Pani Wójt podwyżkę 

wynagrodzenia jednak Pani Kukielska odmówiła. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy. 

Pan Foksiński poinformował, że obecne wynagrodzenie Wójta wynosi 8320 zł brutto i 

jest ono najniższe spośród włodarzy naszego powiatu. Po zaakceptowania przez Państwa 

propozycji wynagrodzenia wynosiłoby ono 9240 zł brutto. 

Głos zabrał radny Pan Dariusz Mężykowski. 

Pan Mężykowski stwierdził, że będzie głosował przeciwko tej uchwale gdyż był 

przekonany, że jako nowy radny dostanie „bilans otwarcia”, który w sposób syntetyczny 

zobrazuje co było zrobione za poprzedniej kadencji, jakie jest zadłużenie gminy i z jakiego 

poziomu zaczyna się obecna kadencja. Prosiłby o dokument, który potwierdzi skuteczność 

pracy wójta gminy. 

Głos zabrała radna Pani Renata Stancelewska. 

Radna zwróciła uwagę, ze jest wiele źródeł z których na bieżąco można uzyskać 

informację co jest robione w gminie tj. na stronach internetowych, w gminnej gazetce, a 

przede wszystkim, każdy kto się interesuje życiem gminy może uczestniczyć w sesji rady. 

Ponadto Pani Renata stwierdziła, że Wójt swoją pracą zapracował na podniesienie 

wynagrodzenia. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy. 

Pan Foksiński dodał, że zadłużenie gminy i wszystkie sprawy finansowe są 

zatwierdzane przez radę oraz można je znaleźć w uchwałach tj. Wieloletniej Prognozie 

Finansowej oraz wszelkich przyjmowanych sprawozdaniach, które są także dostępne na 
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stronach urzędu. Jeżeli jakieś sprawy finansowe nie są zrozumiałe, można je zawsze omówić 

na posiedzeniach komisji rady. Ponadto planując i realizując poważne inwestycje trzeba 

operować wysokim wkładem własnym i ciężko w takim wypadku nie korzystać z kredytów. 

Dzięki kredytom samorządy się rozwijają. To jest naturalny proces rozwijania gminy. 

Głos zabrał radny Pan Dariusz Mężykowski. 

 Radny zadał pytanie, czy odnośnie tego dokumentu ma złożyć takie zapotrzebowanie 

na piśmie. Zapytany o jakie dokładnie dokumenty prosi, poinformował, że prosi o 

sprawozdanie wójta za ubiegłą kadencje i sprawozdanie o stanie finansowym gminy. 

 

Głos zabrał Skarbnik Gminy. 

 Pani Małgorzata Szewczykowska poinformowała, że nie ma żadnego problemu. Takie 

informacje zostaną przygotowane i przekazane. 

 

Głos zabrał Sekretarz Gminy. 

 Pan Foksiński przekazał informację, że jeżeli Pan radny nie chce skorzystać z 

dostępnych publicznie materiałów, które zamieszczane są na stronie bip, zaznaczając, że czas 

publikacji jak i zakres dokumentów na tej stronie uległ znacznej poprawie niż miało to 

miejsce za poprzedniej władzy, prosi by Pan Mężykowski spotkał się po komisji z panią 

skarbnik w celu określenia zakresu żądanych informacji. Działalność gminy jest jawna i 

naszym obowiązkiem jest udzielenie wszelkich informacji. 

 Ponadto Sekretarz zaprosił radnych, na krótkie szkolenie, które odbędzie się w dzień 

sesji rady o godz. 14.00. 

 

Głos zabrał radny Dariusz Mężykowski. 

Radny złożył oficjalny wniosek o przesunięcie podjęcia projektu uchwały na następną 

sesję. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy. 

Pan Foksiński poprosił, żeby nie odkładać tej uchwały na późniejszy termin, gdyż w 

związku z rozpoczęciem nowej kadencji obowiązkiem radnych jest podjęcie tej uchwały. 

Obecna uchwała dot. ubiegłej kadencji. 

 

Głosowanie wniosku: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 1; 
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Głosów „PRZECIW” – 11; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Głosowanie projektu uchwały: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 10; 

Głosów „PRZECIW” – 1; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 1; 

 

Komisje większością głosów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 9 Omówienie projektów uchwał podatkowych na 2019 r. 

Glos zabrał Sekretarz Gminy. 

Pan Foksiński przekazał, że jak co roku zachodzi konieczność ustalenia stawek 

podatkowych na przyszły rok. W zakresie kompetencji rady jest podejmowanie uchwał w 

sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od 

środków transportu. Sekretarz poinformował, że w otrzymanych materiałach znajdują się 

stawki podatków z lat ubiegłych, stawki maksymalne wskazane przez Ministra Finansów oraz 

proponowane stawki przez wójta. 

 

Głos zabrał Skarbnik Gminy. 

Pani Szewczykowska wyjaśniła zasady odczytu tabel ze stawkami podatku oraz 

poinformowała o waloryzacji podatku od nieruchomości. 

 

Głos zabrała radna Pani Alicja Dolecka. 

Radna odczytała proponowane stawki dot. uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

Głos zabrał Skarbnik Gminy. 

Pani Szewczykowska poinformowała, że dodatkowo w tej uchwale proponuje się wprowadzić 

zapis, że zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajęte na 

prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz do 

wykonywania zadań z zakresu kultury i opieki społecznej z wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej. 
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Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Głos zabrała radna Pani Alicja Dolecka. 

Radna przedstawiła stawki podatku rolnego. Radni zdecydowali się obniżyć wysokość 

podatku z kwoty 54,36 zł za 1 dt (q) do kwoty 53,50 zł za 1 dt (q). 

 

Głosowanie za stawką podatku 53,50 zł: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 10; 

Głosów „PRZECIW” – 2; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Następnie Pani Alicja Dolecka odczytała proponowane stawki w sprawie podatku leśnego. 

Podjęto decyzję o pozostawieniu go na tym samym poziomie. Podjęcie uchwały będzie 

bezzasadne. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Kolejną uchwałą było określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Zdecydowano się zwiększyć podatek od przyczep o 100 zł i samochodów o 50 zł. 
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Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Punkt dodatkowy: projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Głos zabrała Pani Elżbieta Górzyńska. Przedmiotowa zamiana nieruchomości ma na 

celu uregulowanie stanu prawnego drogi oznaczonej nr geodezyjnym 163/9 i 163/5 położonej 

w Łukaszewie. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Punkt dodatkowy: projekt uchwały w sprawie nadania rondu w miejscowości Zbójno nazwy 

Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

Głos w sprawie zabrał Sekretarz Gminy. 

Pan Foksiński poinformował, że po otwarciu ronda w Zbójnie zwrócono się z prośbą 

do mieszkańców o przekazywanie propozycji jego nazwy. Propozycje były różne. Z racji 

obchodzenia w 2018 r. święta 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości zdecydowano 

przedłożyć radzie gminy taką propozycję. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 12 radnych; 

Głosów „ZA” – 12; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 
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Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Punkt dodatkowy: projekt uchwały w sprawie statutu gminy Zbójno. 

Głos w sprawie zabrał Sekretarz Gminy. 

Pan Foksiński przedstawił radzie, że otrzymali w materiałach projekt statutu celem 

zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych propozycji zmian. Zmiany statutu wynikają m.in. ze 

zmian ustawy o samorządzie gminnym. Następnie sekretarz omówił szczegółowo zakres 

wprowadzanych zmian. 

 

Głos zabrał radny Dariusz Mężykowski. 

Radny poprosił, by termin dostarczenia zawiadomień na komisję wynosił również 7 

dni, a nie 4. 

 

Głos zabrał Skarbnik Gminy. 

Pani Szewczykowska zwróciła się do radnych, aby do 15 grudnia pracować w 

poszczególnych komisjach nad przedłożonym projektem budżetu. 

 

Ad. 10 Sprawy różne. 

 

Ad. 11 Zakończenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządził 

 

Artur Dymek 


