
PROTOKÓŁ Nr IV/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 26 lutego 2019 roku 

 

 

Początek godz.: 14
30                                                                                            

 Zakończenie godz.: 15
20 

 

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 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy 

Zbójno na 2019 rok. 

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019 – 2029. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie. 

 

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

Zbójno na 2019 rok. 

Projekt przedstawił Skarbnik Gminy. Pani Szewczykowska poinformowała, że w 

budżecie gminy zaszło wiele zmian. Przede wszystkim dostaliśmy informację z Ministerstwa 

Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2019 wg, których dokonano zmniejszenia 

części oświatowej w kwocie 158 071,00 zł. Po przetargu zwiększono również kwotę 

inwestycji modernizacja oczyszczalni ścieków w wysokości 109 140,00 zł. Wprowadzone 
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zmiany wpłynęły na wynik finansowy budżetu, zaplanowano deficyt w kwocie 179 218,00 zł. 

Zostanie on sfinansowany pożyczką z WFOŚr. i GW w kwocie 146 672,00 zł oraz wolnych 

środków w kwocie 32 546,00 zł. Zwiększono również przychody z tytułu kredytu 

przeznaczonego na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 193 337,00 zł. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 13 radnych; 

Głosów „ZA” – 13; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 3 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019 – 2029. 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. W przypadku zmiany wyniku 

finansowego gminy jesteśmy zobowiązani zmienić wieloletnią prognozę finansową. W 

załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków na rok 2019 zgodnie z uchwałą 

budżetową, dokonano zmiany wyniku finansowego oraz źródeł jego pokrycia, zaktualizowano 

prognozę na lata przyszłe przychodów, rozchodów i kwotę długu, wprowadzono dane 

dotyczące wykonania budżetu za rok 2018. W związku z niższą niż planowano kwotą dotacji 

celowych wykonanych w roku 2018 oraz niższą ostateczną kwotą subwencji na rok 2019 

dokonano aktualizacji prognozy dochodów i wydatków bieżących w latach 2020-2029. W 

załączniku nr 2 zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków 

przedsięwzięć, w których dokonano zmian w uchwale budżetowej. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 13 radnych; 

Głosów „ZA” – 13; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Ad. 4 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r. 

Sprawozdanie przedstawił Pan Jacek Foksiński – sekretarz gminy. Obowiązkiem 

organu prowadzącego jest coroczne opracowanie sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli a także poinformowanie o tym RIO oraz związków nauczycielskich. 

Sprawozdanie informuje w jakiej wysokości zostały osiągnięte wynagrodzenia w 

poszczególnych grupach awansu zawodowego nauczycieli. W roku 2018 r. tylko w grupie 

nauczycieli kontraktowych nie osiągnięto odpowiedniego poziomu wynagrodzeń i z tego 

tytułu w tym roku należy wypłacić nauczycielom 13.765,46 zł. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 13 radnych; 

Głosów „ZA” – 13; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Głos zabrał Sekretarz gminy. 

Sekretarz przedstawił radnym dodatkowe projekty uchwał w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso; w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Gminy Zbójno na 

2019 rok oraz w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbójno na 

2019 rok. 

 

Głos zabrał Wójt Gminy. 

Pani Kukielska zaproponowała, żeby uchwały w sprawie planu pracy rady i komisji 

zostały podjęte na kolejnej sesji ponieważ każdy może sobie do tego czasu przemyśleć te 

sprawy i wprowadzić zmiany. 

 

Punkt dodatkowy: projekt uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Głos w sprawie zabrał Skarbnik Gminy. Poprzednia uchwała była podejmowana w 

2003 r. i należy ją zaktualizować oraz wprowadzić kilka zmian. Ponadto z inicjatywy wójta 

proponuje się podniesienie wysokości wynagrodzenia na inkaso z 4% na 5%. 
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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 Wójt Gminy. 

Wójt przekazał prośbę komendanta powiatowego policji w Golubiu-Dobrzyniu dot. 

wsparcia finansowego zakupu samochodu. Wójt zaproponował kwotę 10 000 zł. 

 

Radni po dyskusji jednogłośnie przegłosowali o odrzuceniu wsparcia finansowego dla KPP w 

Golubiu-Dobrzyniu. 

 

Następnie Pani Skarbnik w odpowiedzi na zapytanie radnej Pani Hanny Ignaszak wyjaśniła 

przyczyny obcięcia subwencji oświaty aż o ponad 158 tyś. zł. 

 

Głos zabrał Sekretarz gminy. 

Pan Foksiński poinformował o drugiej prośbie komendanta policji w Golubiu-

Dobrzyniu, aby gmina Zbójno zawarła porozumienie z izbą wytrzeźwień w Toruniu na 

pokrycie kosztów pobytu w izbie naszych mieszkańców. Aktualnie gmina nie ma podpisanej 

takiej umowy i osoby przewożone są do izby zatrzymań, w której jak twierdzi komendant nie 

ma warunków oraz fachowej pomocy w tym i lekarza. 

Radni zaproponowali aby osoby, za które gmina ma płacić za izbę wytrzeźwień 

odpracowywali swoją pracą na terenie gminy. 

Pan Sekretarz odpowiedział, że jest to praktycznie niewykonalne.  

 Następnie Pan Foksiński przedstawił ofertę firmy z Krakowa, która zajmuje się 

monitorowaniem stanu powietrza na terenie kraju. Stan powietrza badany jest za pomocą 

specjalnych czujników, a jego wyniki można sprawdzić na stronie internetowej onet.pl. 

Sekretarz poinformował radnych aby przemyśleli możliwość montażu takiego czujnika np. w 

Zbójnie. Koszt montażu wynosi 1300 zł plus abonament miesięczny. 
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Ad. 6 Zakończenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządził 

 

Artur Dymek 


