
PROTOKÓŁ Nr II/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 27 grudnia 2018 roku 

 

 

Początek godz.: 12
00                                                                                            

 Zakończenie godz.: 13
15 

 

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

Posiedzeniu przewodniczyła radna Alicja Dolecka. 

W obradach komisji uczestniczyło 11 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 przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Zbójno. 

4. Projekt uchwały w sprawie statutu gminy Zbójno. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Zbójno do Stowarzyszenia 

Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zbójno na 

lata 2016-2026. 

7. Analiza i ocena projektu budżetu Gminy Zbójno na 2019 r. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie. 

 

 

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 zwiększenia planu dochodów w kwocie 

296 327,00 zł oraz planu wydatków w kwocie 200,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody 
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kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia kwoty dotacji celowej na realizację zadań 

zleconych z przeznaczeniem na realizację Programu Dobry Start w kwocie 200,00 zł. Zmiany 

w planie dochodów: zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu podatku od 

nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w kwocie ogólnej 206 543,00 zł, 

zwiększono dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków (oczyszczalnie 

przydomowe) w kwocie 459 954,00 zł, zmniejszono dochody majątkowe z tytułu refundacji 

poniesionych wydatków (dostawa i montaż mikroinstalacji) w kwocie 370 370,00 zł. Zmiany 

w planie wydatków bieżących: zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację 

zadań w zakresie administracji i dowozu uczniów w kwocie 10 000,00 zł, zmniejszono plan 

wydatków z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 

w kwocie 10 000,00 zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych: wprowadzono plan 

wydatków na nabycie nieruchomości gruntowych w wyniku zamiany w kwocie 550,00 zł, 

zmniejszono plan wydatków na zadanie w zakresie przebudowy pomieszczeń piwnicy w 

Wielgiem w kwocie 550,00 zl. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowany 

deficyt budżetu w kwocie 296 127,00 zł. W związku z otrzymanym dofinansowaniem 

zwiększono rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 

kwocie 459 954,00 zł. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 11 radnych; 

Głosów „ZA” – 11; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Głos zabrał Wójt Gminy. 

Pani Katarzyna Kukielska poinformowała, że zaprosiła na dzisiejsze spotkanie 

przedstawicieli klubu piłkarskiego GKS Pogrom Zbójno, Pana Andrzeja Jachowskiego oraz 

Pana Piotra Rabażyńskiego. Obecność ta wynika z potrzeby naprawy płyty boiska 

piłkarskiego, z którego na co dzień korzysta klub. Pani Wójt zaznaczyła, że na remont i 

przebudowę płyty boiska w projektowanym budżecie zabezpieczono środki w wysokości 
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73.800 zł i do Państwa radnych będzie należeć decyzja czy środki te zostaną na ten cel 

przeznaczone. 

 

Głos zabrał Pan Piotr Rabażyński. 

Pan Rabażyński przedstawił stan w jakim znajduje się boisko, opisał jakie czynności 

zostały poczynione w celu jego należytego utrzymania. Stwierdził, że wszystko, co było 

możliwe zostało poczynione, a trawa nie chce rosnąć. Fachowiec, który pobierał próbki ziemi 

poinformował, że przyczyną może być mała ilość urodzajnej ziemi. Ponadto Pan Rabażyński 

zwrócił uwagę na konieczność wydłużenia boiska, co będzie skutkowało naruszeniem 

jednego pasa bieżni. 

 

Radni w drodze dyskusji postanowili dać zielone światło dla tej inwestycji. Dalsze 

uzgodnienia w szczególności, co do wycięcia narożników bieżni będą podejmowane w 

późniejszym etapie realizacji. 

 

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Zbójno. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Do kompetencji rady należy podejmowanie 

uchwał w sprawach majątkowych gminy w tym i nabycia nieruchomości. Uchwała dotyczy 

przejęcia przez Gminę Zbójno darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej 

własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 11 radnych; 

Głosów „ZA” – 11; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie statutu gminy Zbójno. 

Projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Foksiński. Sekretarz poinformował o 

naniesionych poprawkach w statucie oraz o wprowadzonych zmianach spowodowanych 

zmianą ustaw.  
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Głos w sprawie zabrał radny Dariusz Mężykowski. 

Radny poprosił o zmianę terminu zawiadomienia o posiedzeniu komisji z 4 dni na 7 

dni oraz zwołaniu wspólnych komisji przez przewodniczącego po uzgodnieniu z 

przewodniczącymi komisji. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 11 radnych; 

Głosów „ZA” – 11; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Zbójno do 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. 

Projekt przedstawił Wójt Gminy. Gmina Zbójno z dniem 18 czerwca 2015 roku 

postanowiła przystąpić do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w Dobrzyniu 

nad Wisłą jako członek rzeczywisty oraz zadeklarowała gotowość brania udziału w pracach 

Stowarzyszenia i świadczeń na jego rzecz. Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą należy podjąć uchwałę w sprawie wyznaczenia 2 

przedstawicieli na kadencję 2019 – 2024 w terminie do 31.12.2018 roku. Proponuję się 

wybrać na przedstawicieli gminy wójta gminy oraz radną Panią Hannę Ignaszak. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 11 radnych; 

Głosów „ZA” – 11; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Zbójno na lata 2016-2026. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Rada Gminy uchwałą przyjęła Lokalny 

Program Rewitalizacji Gminy Zbójno na lata 2016-2026. LPR Gminy. Pojawiła się 

konieczność połączenia przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Klonowo” z przedsięwzięciem pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Klonowo” w jedno przedsięwzięcie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego”, oraz 

konieczność zmiany poziomu dofinansowania ww. przedsięwzięcia, w związku z czym 

należy ponownie podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Zbójno na lata 2016-2026. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 11 radnych; 

Głosów „ZA” – 11; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 7 Analiza i ocena projektu budżetu Gminy Zbójno na 2019 r. 

Głos zabrał Wójt Gminy. 

Pani Kukielska przedstawiła podstawy prawne i termin opracowania projektu budżetu 

na 2019 r. oraz przedłożenia go Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Budżet na 2019 r. został 

opracowany o dokumenty planistyczne przekazane przez kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz pracowników urzędu, na podstawie otrzymanych subwencji, dotacji z 

budżetu państwa oraz planowanych dochodów. Następnie Wójt zreferował poszczególne 

części składowe planowanego budżetu na 2019 r. oraz poinformował o wydatkach 

związanych z nadchodzącymi inwestycjami. Pani Kukielska poinformowała również o 

wprowadzonych autopoprawkach do budżetu. 

 

Głosowanie nad projektem budżetu: 

Głosowało 11 radnych; 

Głosów „ZA” – 11; 
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Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 8 Sprawy różne. 

Głos zabrał radny Pan Andrzej Karwaszewski. 

Radny zadał pytanie Wójtowi odnośnie spornej sprawy dot. drogi koło Pana Bolewskiego. 

Głos zabrał Wójt Gminy. 

Wójt poinformował, że Gmina Zbójno wygrała sprawę sądową pierwszej instancji. Państwo 

Bolewscy odwołali się od tego wyroku i czekamy na kolejny wyrok sądu drugiej instancji. 

 

Głos zabrał Sekretarz Gminy. 

Pan Foksiński poprosił radnych o zajęcie stanowiska w sprawie nocnego oświetlenia ulic w 

terenie zabudowanym. W związku z wzrostem cen energii warto pomyśleć nad ograniczeniem 

oświetlenia. Proponuje się wyłączanie światła w godzinach od 0.00 do 4.00. Ponadto 

sekretarz poinformował, że wpłynęła pozytywna decyzja od konserwatora zabytków w 

sprawie usunięcia blach mogących doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku na pałacu w 

Zbójnie. 

 

Ad. 9 Zakończenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządził 

 

Artur Dymek 


