PROTOKÓŁ Nr VIII/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 czerwca 2019 roku

Początek godz.: 1230

Zakończenie godz.: 1310

Powiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Hanna Ignaszak.
W obradach komisji uczestniczyło 11 członków, Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Pankiewicz oraz jego zastępca Pani Alicja Dolecka.
Nieobecni radni: Renata Stancelewska, 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 uchylenia Uchwały Nr XXXIV.2018.2017 Rady Gminy
Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno.
4. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Działyniu.
7. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne
osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno.

8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Zbójno.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbójno absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.
11. Sprawy różne.
12. 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
zwiększono dochody i wydatki budżetu w kwocie 11 800,00 zł. W zakresie dochodów
bieżących zwiększono plan dochodów z tytułu świadczonych usług oraz otrzymanych
odszkodowań w kwocie 9 300,00 zł, plan dochodów majątkowych zwiększono z tytułu
partycypacji mieszkańców w realizacji projektu (należności z 2018 r.) w kwocie 2 500,00 zł.
W wydatkach bieżących: zwiększenia: utrzymanie budynków komunalnych, prowizja od
pożyczki, utrzymanie terenów zielonych kwocie 22 300,00 zł, wprowadzono plan wydatków
na pokrycie wkładu własnego jednostek oświatowych w projekcie „Aktywna tablica” w
kwocie 7 000,00 zł, wprowadzono plan wydatków na realizacje zadania w zakresie
demontażu i usuwanie materiałów zawierających azbest w kwocie 25 000,00 zł,
wprowadzono plan wydatków z tytułu dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Działyniu z
przeznaczeniem na prace remontowe konserwatorskie zabytkowego kościoła w kwocie 30
000,00 zł, zmniejszono plan wydatków na zakup usług (przedszkola) w kwocie 78 100,00 zł.
Wydatki majątkowe – zwiększono w kwocie 5 600,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie
studium wykonalności projektu pn. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Rużu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora zwiększono plan
dochodów i wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Rużu w kwocie 5
000,00 zł. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy budżetu.
Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV.2018.2017 Rady Gminy
Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
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określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Zmiana ustawy Karta Nauczyciela
wprowadza od 1 września 2018 r. ustawowy sposób wyliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którzy realizują różne wymiary pensum,
np.: logopeda - 22 godziny tygodniowo, nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej - 26
godzin tygodniowo czy nauczyciel w szkole podstawowej 18 godzin tygodniowo. Dotychczas
zasady ustalania podstawowego pensum nauczycieli o różnym wymiarze tygodniowym
regulowała Uchwała Nr XXXIV.2018.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Zbójno Wobec uregulowana zasady ustalania
tygodniowego obowiązkowego pensum w ustawie Karta Nauczyciela, zasadne jest
wyeliminowanie z obrotu prawnego przedmiotowej uchwały.
Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. W związku z wnioskiem Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Działyniu o udzielenie dotacji, przyznaje się
dotację w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji dotyczącej remontu pokrycia
i konstrukcji wieży dzwonnej kościoła. Wniosek ten był już przedyskutowany przez radnych
na poprzednim posiedzeniu komisji.
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
Uchwałę omówił sekretarz Pan Jacek Foksiński. W gminie Zbójno wypłatą dodatku
energetycznego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przedstawiona uchwała
jest wynikiem zmian prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Wprowadzone
zostały przez to zmiany w ustawie Prawo energetyczne w ten sposób, że rada gminy została
zobowiązana do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
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Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w
Działyniu.
Głos w sprawie zabrał Sekretarz Gminy. W dniu 15 marca 2019 r. do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbójno wpłynął wniosek Pana Rafała Rutkowskiego –
Dyrektora Zespołu Szkół w Działyniu dotyczący możliwości przyznawania stypendium dla
uczniów szkół z terenu gminy Zbójno za udział w konkursach wiedzy na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim na zasadach zbliżonych do stypendium sportowych
przyznawanych w gminie Zbójno. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu
21 marca 2019 r. pozytywnie rozpatrzyła złożony wniosek. Wynikiem zatwierdzenia wniosku
jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno nr VII.44.2015 z dnia 29
kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia
dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno.
Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne
osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno.
Głos w sprawie zabrał Sekretarz Gminy przedstawiając zaprojektowane zmiany w
istniejącej wcześniej uchwale. Dodano zapis mówiący, że za wyniki w nauce za szczególne
osiągnięcia w konkursach przedmiotowych przyznaje się stypendia w wysokości: za
uzyskanie tytułu finalisty – do 400 zł; za uzyskanie tytułu laureata – do 500 zł. Usunięto
również zapis o przyznawaniu stypendium za osiągnięcia sportowe, gdyż reguluje ten rodzaj
stypendium odrębna uchwała.
Ad. 8 Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Zbójno.
Głos zabrał Wójt Gminy. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie
gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim w
szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada gminy
rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport
rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy
przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez
ograniczeń czasowych. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu
wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów
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ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania
jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W
przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy
może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Raport jest
bardzo szczegółowy i zostanie szeroko przedstawiony na sesji.
Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbójno absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok.
Głos w sprawie pkt 9 i 10 zabrała przewodnicząca komisji rewizyjnej Pani Hanna
Ignaszak przedstawiając opinie komisji. Komisja wystąpiła do RIO o udzielenie absolutorium
wójtowi. RIO wydała w formie uchwały opinie pozytywną dot. wykonania budżetu za 2018 r.
Ad. 11 Sprawy różne.
O głos poprosił radny Andrzej Kwiatkowski.
Radny zadał pytanie, do kogo należy się udać w celu zamieszczenia przy drodze tabliczki z
adresem. Radny zwrócił również uwagę na słabe ciśnienie wody i przypomniał o problemie z
foliami rolniczymi.
Głos zabrał Wójt Gminy.
Wójt poinformował, że z reguły tabliczki zakupywane są z funduszu sołeckiego i zajmują się
tym sołtysi. Można również zgłosić tą sprawę do Pani Anny Rzążewskiej. Odnośnie wody
dopóki nie będzie nowej studni, która planowana jest wkrótce w Działyniu te ciśnienie nie
będzie odpowiednie. Wójt poinformował, że jest po rozmowie z prezesem PUK i oni taki folii
odbierać nie będą. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie.
O głos poprosił radny Grzegorz Stacherski.
Radny spytał, czy wiadomo coś w kwestii spółki wodnej.
Głos zabrał Wójt Gminy.
Pani Katarzyna Kukielska poinformowała, że czekamy na zwrot deklaracji i

jeszcze

jednoznacznie nie wiadomo nic w tej sprawie, czy ludzie chcą czy nie żeby ona powstała.
Zdania są różne.
O głos poprosił radny Grzegorz Maślewski.
Radny zadał pytanie, czy na nowej drodze ze Zbójna do Ciepienia (przy CPN) jest planowane
postawienie znaku drogowego. Radny zwrócił uwagę również na odświeżenie znaków
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poziomych na skrzyżowaniu w Wojnowie Ruże-Obory oraz odnowieniu w sołectwa tablic
informacyjnych. Radny spytał również czy wiadomo kiedy ukaże się książka o Gminie
Zbójno.
Głos zabrał Wójt Gminy.
Pani Kukielska poinformowała, że wystąpi o znaki i że wie o stanie tablic. Będą one zrobione
w swoim czasie. Jeśli chodzi o książkę, 2 lata temu nabyliśmy prawa autorskie i czekamy na
program z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie jej publikacji.
O głos poprosił radny Dariusz Mężykowski.
Radny przekazał informację, że na ostatniej sesji poprosił o analizę wyziewów z kanalizacji w
Zbójnie i dostał odpowiedź ale co najmniej lakoniczną.
Głos zabrał Wójt Gminy.
Wójt poinformował, że właśnie wystąpili z zapytaniem w tej sprawie do firmy i otrzymali
odpowiedź, że jest to bardzo ciężka kwestia. Na sam początek należy sprawdzić
częstotliwości i długości pracy pomp w przepompowni ścieków, gdyż odór może być
spowodowany zbyt długim zaleganiem ścieków w rurach. Pani Kukielska poprosiła radnego o
obserwację czy zjawisko nadal występuję. Jeżeli nadal będzie się pojawiać odór poprosimy o
ekspertyzę by temu zaradzić.
Ad. 12 Zakończenie.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził
Artur Dymek
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