
PROTOKÓŁ Nr VI/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 7 maja 2019 roku 

 

 

Początek godz.: 14
00                                                                                            

 Zakończenie godz.: 15
30 

 

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

Posiedzeniu przewodniczyła radna Renata Stancelewska. 

W obradach komisji uczestniczyło 13 członków oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Mieczysław Pankiewicz. 

Nieobecni radni: - 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Proponowany temat posiedzenia: 

1. Otwarcie. 

2. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 

2019 rok. 

3. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019 – 2029. 

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite – Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11 + 100 do km 

12 + 759 o długości 1,659 km”. 

5. Uchwała  w sprawie zmiany uchwały nr Uchwały nr XLI/262/2018 Rady Gminy Zbójno z 

dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020. 

6. Sprawozdanie z realizacji 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 za 2018 rok. 
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7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie. 

 

 

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

Zbójno na 2019 rok. 

Projekt przedstawił Skarbnik Gminy. W uchwale w sprawie budżetu Gminy Zbójno 

zmniejszono dochody w kwocie 7 7734,08 zł oraz zwiększono wydatki budżetu w kwocie 204 

194,92 zł. Po stronie dochodów i wydatków budżetu dokonano następujących zmian: na 

podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych z 

przeznaczonej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 10 278,00 zł 

oraz realizację programu KDR w kwocie 302,92 zł, na podstawie podpisanych umów o 

przyznanie grantów wprowadzono plan na realizację następujących projektów: Animacja 

społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno w kwocie 33 577,00 zł, Klub 

Samopomocy w Gminie Zbójno w kwocie 27 695,00 zł, Klub młodzieżowy UL w kwocie 25 

000,00, Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-

pomorskiego. Lubię tu być …na zielonym! W kwocie 1 300,00 zł; na podstawie podpisanej 

umowy oraz niższych kosztów po przetargu zaktualizowano wysokość dofinansowania (-123 

887,00 zł) i wydatki (-200 958,00 zł) dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa 

drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień; zwiększono plan z tytułu zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegających zwrotowi do budżetu państwa w 

kwocie 18 000,00 zł. Wydatki bieżące: zgodnie z wnioskiem kierowników jednostek 

dokonano przeniesienia planu wydatków w następujących działach: z 801 do 926 w kwocie 

12 400,00 zł, z 852 do 855 w kwocie 2 000,00 zł; zwiększono plan wydatków na utrzymanie 

świetlic wiejskich oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych w kwocie 15 000,00 zł, 

zmniejszono plan wydatków na funkcjonowanie punktów przedszkolnych w kwocie 25 

000,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększono na następujące zadania: modernizacja drogi 

gminnej Sitno-Macikowo (fundusz sołecki) w kwocie 4 500,00 zł, zmiana sposobu 

użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na potrzeby administracyjne w kwocie 

152 000,00 zł, zmiana sposobu użytkowania szatni w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na 

pomieszczenie przedszkolne w kwocie 92 500,00 zł,  budowę polegającą na rozbudowie 

boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Zbójnie w kwocie 25 000,00 zł, dotacja celowa dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej w 

miejscowości Zbójno z przeznaczeniem na wykup gruntów w kwocie 25 000,00 zł. 
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Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu w kwocie 211 

929,00 zł. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków. 

 

Głosowanie: 

Głosowało 10 radnych; 

Głosów „ZA” – 10; 

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 załączniku nr 1 uchwały 

zaktualizowano plan dochodów i wydatków na rok 2019 zgodnie z uchwałą budżetową, 

dokonano zmiany wyniku finansowego oraz źródeł jego pokrycia, zaktualizowano kwotę 

dochodów majątkowych w 2020 r. w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie. W 

załączniku nr 2 zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków 

przedsięwzięcia, w których dokonano zmian w uchwale budżetowej – Przebudowa drogi 

Zbójno-Ciepień, Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: Animacja Społeczności lokalnej na 

rzecz mieszkańców Gminy Zbójno (2019-2020), Klub samopomocy w Gminie Zbójno (2019-

2020), Klub młodzieżowy UL (2019-2020), Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Rembiocha (2016-2020), Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 w Zbójnie 

(2015-2019), Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na cele 

administracyjne (2019-2020), Zmiana sposobu użytkowania szatni w budynku Zespołu Szkół 

w Zbójnie na pomieszczenie przedszkolne (2019-2020). 

 

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite – Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11 + 100 do 

km 12 + 759 o długości 1,659 km”. 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Województwo Kujawsko-Pomorskie w 

2017 r. otrzymało od Gminy Zbójno dotację na realizację inwestycji dot. przebudowy drogi 

przez Zbójno w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i pokrycia kosztów wykupów 
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gruntów związanych z przedmiotową inwestycją w kwocie 1 500 000,00 zł. W związku z 

opóźnieniami w wykonaniu robót budowlanych część dotacji w wysokości 441 406,15 zł nie 

została wykorzystana do końca 2017 r. i zwrócona przez Dotowanego na konto Dotującego. 

Pismem z dnia 05.02.2018 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie zwróciło się z prośbą o 

udzielenie pomocy finansowej w roku 2018 na dokończenie inwestycji w wysokości 441 

406,16 zł. W związku z niezakończeniem procedur wykupu gruntów w dniu 31.12.2018 r. 

Województwo Kujawsko-Pomorskie zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 83 758,50 

zł. Pismem z dnia 5.04.2019 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie zwróciło się z prośbą o 

ponowne udzielenie dotacji z przeznaczeniem na wykup gruntów w kwocie 25 000,00 zł. 

 

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr Uchwały nr XLI/262/2018 Rady 

Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020. 

Uchwałę omówił pracownik UG Zbójno Pani Elżbieta Górzyńska. W wyniku wpisania 

2 nowych lokali w Zbójnie zmienił się zasób mieszkaniowy Gminy Zbójno z 29 lokali na 31 

lokali, a w związku z tym zgodnie z § 18 załącznika do Uchwały nr XLI/262/2018 Rady 

Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020 w przypadku wystąpienia 

istotnych zmian w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, Wójt przedłoży Radzie 

Gminy Zbójno propozycję zmian w ,,Wieloletnim Programie Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016- 2020’’. W związku z powyższym 

podjęcie ww. uchwały stało się zasadne. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji 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 za 2018 rok. 

Głos w sprawie zabrała Pani Elżbieta Górzyńska. Sprawozdanie w załączeniu do 

protokołu. 

O głos poprosił radny Dariusz Mężykowski 

Pan Mężykowski skierował pytanie do Pani Górzyńskiej czy wymienione stowarzyszenia w 

sprawozdaniu mają status pożytku publicznego. 

Głos zabrała Pani Elżbieta Górzyńska. 

Pani Górzyńska odpowiedziała, że nie, że te stowarzyszenia działają na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego. 
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O głos poprosił radny Dariusz Mężykowski 

Pan Mężykowski w swojej wypowiedzi nawiązał do OSP, które są również stowarzyszeniami 

i mają od paru lat problem z prowadzeniem księgowości a dokładnie składania sprawozdań do 

urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Radny chciałby aby w jakiś sposób pomóc tym 

jednostkom w tym zakresie. 

Głos zabrała Pani Elżbieta Górzyńska. 

Pani Górzyńska odpowiedziała, że rozumie problem, że od OSP wymagane jest posiadanie 

podpisu elektronicznego, natomiast księgowej trzeba zapłacić, a niektóre jednostki nie 

posiadają na ten cel środków. 

 

Punkt dodatkowy: uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 

Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy. Podjęcie uchwały związane jest z wygaszaniem 

gimnazjum. Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z 

wyjątkiem 

specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy. W przypadku publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w 

uzgodnieniu z tymi organami. W niniejszej uchwale uwzględnione zostały wszystkie uwagi 

wskazane w opinii z dnia 23 kwietnia 2019 r. przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 

Oświaty, 

 

Ad. 7 Sprawy różne. 

Głos zabrał Wójt Gminy. 

Wójt wyjaśnił zwiększenie kosztów renowacji boiska sportowego w Zbójnie, które 

użytkowane jest przez klub Pogrom Zbójno. Prace mogłyby się rozpocząć po zawodach 

pożarniczych.  

Następnie Pani Katarzyna Kukielska poinformowała o częstym niszczeniu przez 

mieszkańców zagospodarowanego miejsca przy stawie w Zbójnie. Powstał pomysł, żeby 

zamontować w tym miejscu monitoring. Dopompowano również wodę do stawu od Pana 

Adamusa.  
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Proboszcz Parafii w Działyniu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie remontu wieży 

kościoła. Do prośby dołączony jest kosztorys oraz opis stanu wieży. Proponowana kwota 

dofinansowania przez Wójta to 30 000,00 zł. 

Radna Renata Stancelewska i Hanna Ignaszak poparły pomysł dofinansowania 

doceniając poczynione prace i działania obecnego proboszcza. Radny Dariusz Mężykowski 

również wyraził swoją opinię, że to dobrze, że w Działyniu w końcu jest dobry gospodarz. W 

parafii Ruże już od 8 lat jest proboszcz, który poczynia dobre inwestycje. Następnie radny 

zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo występujące po zmroku przy cmentarzu w Rużu z 

powodu braku oświetlenia. 

Wójt Gminy spytał radnych o opinie monitoringu nad stawem w Zbójnie. Radny 

Dariusz Mężykowski stwierdził, że policja powinna robić dochodzenie w sprawie zniszczeń, a 

nie gmina. Każdy wie kto narobił szkód, a policja jak zwykle nie. Dla przykładu jak ktoś 

poniesie konsekwencje, wtedy się te zdarzenia uspokoją. Sprawę rozwiązałoby 

prawdopodobnie zrobienie oświetlenia. Pani Kukielska poinformowała, że robiła rozeznanie i 

żeby dobrze oświetlić to miejsce potrzeba jest 12 lamp co dałoby bardzo duży koszt. Radny 

Mężykowski stwierdził, że ciemno jest tylko za budynkiem banku i tylko tam jest potrzeba 

oświetlenia. 

Następnie radni omówili temat oświetlenia przystanków na terenie Gminy Zbójno oraz 

ilości lamp przy drodze w Zbójnie. 

 

Ad. 8 Zakończenie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządził 

 

Artur Dymek 


