
PROTOKÓŁ Nr V/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 29 marca 2019 roku 

 

 

Początek godz.: 13
00                                                                                            

 Zakończenie godz.: 14
20 

 

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

Posiedzeniu przewodniczyła radna Renata Stancelewska. 

W obradach komisji uczestniczyło 10 członków oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Mieczysław Pankiewicz i jego zastępca Pani Alicja Dolecka. 

Nieobecni radni: Rafał Baliński, Andrzej Kwiatkowski, Jerzy Worek. 

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 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. 

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2019 rok. 

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

lata 2016-2026. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Gminy Zbójno na 2019 

rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbójno 

na 2019 rok. 

8. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania 

rodziny w 2018 r. zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 179 ust. 1 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

9. Sprawozdanie finansowo - merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. 

10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie. 
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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 

uchwale w sprawie budżetu Gminy Zbójno zwiększono dochody i wydatki budżetu w kwocie 

179 760,00 zł. Po stronie dochodów i wydatków budżetu na podstawie informacji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie 1 440,00 

zł z przeznaczonej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych. Na podstawie 

dokonanego przypisu należności na rok 2019 dokonano zwiększenie planu dochodów z tytułu 

podatku od nieruchomości i podatku rolnego w kwocie 80 000,00 zł, zwiększono plan 

dochodów z tytułu dostawy wody w kwocie 30 000,00 zł oraz podatku od czynności 

cywilnoprawnych w kwocie 4 686,00 zł. Na podstawie podpisanego aneksu do umowy o 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w produkcji energii w Gminie Zbójno wprowadzono plan dochodów w kwocie 63 614,00 zł. 

Inwestycja została zrealizowana w 2017 r. W związku z niewykorzystaniem wszystkich 

środków przeznaczonych na ten cel w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego dokonano 

zwiększenia dofinansowania w formie refundacji. Wprowadzono dochody z tytułu 

nienależnie pobranych zasiłków (okresowe i stałe) w latach ubiegłych w kwocie 2 900,00 zł. 

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie zwiększono plan wydatków na 

przygotowanie dokumentacji projektowej na trzy zadania inwestycyjne: budowa 

indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – II etap w kwocie 

30 000,00 zł; przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń- Rembiocha w kwocie 13 

000,00 zł; modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu w kwocie 12 

300,00 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 43 000,00 zł została przeznaczono na przygotowanie 

dokumentacji projektowych. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora zwiększono 

plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Rużu w kwocie 4 

000,00 zł. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 10 radnych; 

Głosów „ZA” – 10; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

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

 

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie 

gminy. 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan Jacek Foksiński. Obowiązek 

opracowania przez wójta raportu o stanie gminy został wprowadzony do ww. ustawy ustawą z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 

procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada ma możliwość 

określić, co w takim raporcie ma być zamieszczone. Debata nad raportem odbywać się będzie 

na tej samej sesji na której podejmowana jest uchwała o udzieleniu wójtowi absolutorium. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 10 radnych; 

Głosów „ZA” – 10; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2019 rok 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Uchwałę tą rada gminy zobowiązana 

jest corocznie podjąć do końca marca. Opracowany program ma na celu ograniczenie 

zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zbójno oraz zapewnienie 

właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym 

kotom przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Zbójno. Schronienia 

zwierzętom bezdomnym poprzez zapewnia się poprzez umieszczanie w schronisku dla 

zwierząt prowadzonym przez Eko Schronisko Dla Zwierząt Zielone Pole w Ostrowitem. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 10 radnych; 

Głosów „ZA” – 10; 
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Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Zbójno na lata 2016-2026. 

Uchwałę omówił Pan Jacek Foksiński. Programy rewitalizacji podlegają wpisowi do 

Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po przesłaniu ww. 

dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, celem 

uzyskania wpisu w wykazie, pismem z dnia 18 stycznia 2019 r. Dyrektor Departamentu 

Funduszy Europejskich wezwał Wójta Gminy Zbójno do uzupełnienia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Zbójno o wnioski podsumowujące uproszczoną diagnozę gminy oraz 

wizję obszaru rewitalizacji w zakresie koncepcji działań rewitalizacyjnych zaplanowanych w 

Gminie Zbójno. Od wprowadzenia powyższych zmian uzależnione zostało dokonanie wpisu 

do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z 

czym należy ponownie podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Zbójno na lata 2016-2026. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 10 radnych; 

Głosów „ZA” – 10; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Gminy Zbójno na 

2019 rok. 

Głos w sprawie zabrał sekretarz gminy. Rada działa na podstawie rocznego planu 

pracy uchwalonego na wniosek przewodniczącego rady. Plan pracy rady obejmuje 

zagadnienia i problematykę dla rozstrzygania których wyłączną właściwość posiada rada, a 

także wynikające z funkcji kontrolnej rady nad działalnością wójta i jednostek 
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organizacyjnych gminy. Przedstawiony plan jest tylko i wyłącznie propozycją. Radni zostali 

poinformowani przez sekretarza o możliwości wniesienia własnych pomysłów i uwag. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 10 radnych; 

Głosów „ZA” – 10; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

Zbójno na 2019 rok. 

Radni zostali poinformowani przez sekretarza o możliwości wniesienia własnych 

pomysłów i uwag do proponowanego projektu uchwały. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 10 radnych; 

Głosów „ZA” – 10; 

Głosów „PRZECIW” – 0; 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0; 

 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Ad. 8 Sprawozdanie roczne z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania 

rodziny w 2018 r. zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 179 ust. 1 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Sprawozdanie przedstawił kierownik GOPS Pan Michał Krupka. Sprawozdanie w 

załączeniu do protokołu. 

 

Ad. 9 Sprawozdanie finansowo - merytoryczne z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w 2018 r. 



 6 

Kierownik GOPS poinformował, że sprawozdanie zostanie przedstawione przez Panią 

Esterę Rutkowska na sesji rady. 

 

Ad. 10 Sprawy różne. 

Głos zabrał radny Grzegorz Maślewski.  

Radny poinformował o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 

marca br. Na posiedzeniu obecna była również Pani Wójt. Tematem posiedzenia było 

rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Działyniu dot. udzielania stypendium 

laureatom i finalistom konkursów przedmiotowym. W drodze dyskusji ustalono przedłożyć 

radzie pomysł przyznawania takiego stypendium jednorazowo na zakończenie roku 

szkolnego. 

 

Głos zabrał Sekretarz Gminy. 

Pan Jacek Foksiński poinformował, o piśmie z komisji rolnictwa i rozwoju wsi, która 

pracuje między innymi nad wprowadzeniem obowiązkowych ubezpieczeń zwierząt i upraw w 

gospodarstwach. Komisja zwróciła się z prośbą, by rada wyraziła swoją opinię na ten temat. 

Po dyskusji radni negatywnie zaopiniowali pomysł komisji rolnictwa. 

 

Ad. 11 Zakończenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządził 

 

Artur Dymek 


