
PROTOKÓŁ Nr III/2019 

 

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 31 stycznia 2019 roku 

 

 

Początek godz.: 13
00                                                                                            

 Zakończenie godz.: 13
40 

 

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

Posiedzeniu przewodniczyła radna Alicja Dolecka. 

W obradach komisji uczestniczyło 13 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 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców 

wsi. 

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie. 

 

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu 

mieszkańców wsi. 

Projekt przedstawił Sekretarz Gminy. Pan Foksiński poinformował, że w tym roku 

przypadają wybory do organów poszczególnych sołectw. Zgodnie ze statutem należy określić 
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przedział czasowy w którym odbędą się zebrania wiejskie podczas których nastąpi wybór 

sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 13 radnych; 

Głosów „ZA” – 13; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy. 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. W związku z wydłużeniem kadencji z 

4 do 5 lat należy wprowadzić te zmiany do statutów sołectw. W pozostałych kwestiach statuty 

pozostają bez zmian. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 13 radnych; 

Głosów „ZA” – 13; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 4 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

Projekt uchwały przedstawił Pan Michał Krupka – kierownik GOPS. Zmiana dotyczy 

tabeli odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W uchwale 

zmienianej określono procentowy udział w koszcie usługi po stronie mieszkańców 

uwzględniający progi dochodowe. Określając ww. udział wzięto pod uwagę możliwości 

finansowe osób starszych, niepełnosprawnych, chorych korzystających z usług, 
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niejednokrotnie prowadzących samotnie gospodarstwo domowe i utrzymujących się z 

jednego źródła dochodu. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 13 radnych; 

Głosów „ZA” – 13; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Punkt dodatkowy: projekt w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Gminy Zbójno oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Projekt przedstawiła Pani Marzena Marcinkowska – inspektor w Wydziale Spraw 

Inwestycji, Planowania i Rozwoju urzędu gminy. Obowiązek podjęcia uchwały nakłada 

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W listopadzie 2018 r. zebrała się 

komisja urbanistyczna, która stwierdziła, że 3 plany są aktualne, a studium uwarunkowań już 

nie. Aktualnie trwają prace nad nowym studium. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 13 radnych; 

Głosów „ZA” – 13; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Punkt dodatkowy: projekt w sprawie statutu gminy Zbójno. 

Projekt przedstawił Sekretarz Gminy. Pan Foksiński poinformował, że wydział 

nadzoru wojewody podczas analizy podjętej przez radę wcześniej uchwały dot. statutu gminy 

wykazał pewne zastrzeżenia. Dotyczą one możliwości udziału sołtysów w obradach, 

konieczności składania interpelacji przez radnych na piśmie oraz sposobu głosowania przez 

radnych bez konieczności podnoszenia ręki. Ponadto organ wojewody wskazał, że członek 
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komisji skarg, wniosków i petycji w sprawach dotyczących jego lub osób pokrewnych nie 

musi być z komisji wykluczony. Może on brać udział w pracach komisji jednak bez prawa 

głosowania. Innym zarzutem ale ostatecznie z którego wycofał się nadzór był udział 

mieszkańców w posiedzeniach komisji, który został zinterpretowany jako ograniczony. Statut 

wskazuje jednak, kto może w szczególności brać udział w posiedzeniach, a nie go ograniczać. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 13 radnych; 

Głosów „ZA” – 13; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 5 Sprawy różne. 

Głos zabrał radny Pan Dariusz Mężykowski. 

Radny zwrócił się z prośbą o uzupełnienie kilku ważnych rzeczy na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej gminy Zbójno tj. statutu gminy, zarządzeń wójta oraz protokołów z 

kontroli w urzędzie. 

Głos zabrał Wójt Gminy. 

Wójt poinformował, że informacje te zostaną uzupełnione. 

 

Ad. 6 Zakończenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządził 

 

Artur Dymek 


