PROTOKÓŁ Nr II/2020
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 11 marca 2020 roku

Początek godz.: 1500

Zakończenie godz.: 1625

Powiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Pani Renata Stancelewska.
W obradach uczestniczyło 10 członków komisji, Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Pankiewicz oraz jego zastępca Pani Alicja Dolecka.
Nieobecni radni: Rafał Baliński, Andrzej Karwaszewski, Gabriel Głowiński.
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
2020 rok.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030.
4. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowych najemców.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2020 rok.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podziału działki nr 24, położonej
w miejscowości Klonowo, gmina Zbójno będącej własnością Gminy Zbójno i
przygotowania wydzielonej części do zbycia.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za rok 2019.
Punkt dodatkowy 1: uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego
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, na 2020 rok.
Punkt dodatkowy 2: uchwała w sprawie pozostania Gminy Zbójno w strukturze Lokalnej
Grupy Działania „Dolina Drwęcy” oraz braniu czynnego udziału w formułowaniu nowej
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2021 – 2027.
Punkt dodatkowy 3: uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko
– Dobrzyńskiemu.
Ad. 2 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno
na 2020 rok..
Projekt przedstawił Skarbnik Gminy. W uchwale budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok
dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 217 773,20 zł. Na podstawie
informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono plan dochodów i wydatków z
tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje programu karta Dużej Rodziny w
kwocie 420,00 zł; zgodnie z zawartymi umowami o przyznanie dotacji w formie grantu w
ramach konkursu pn. Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020 dla dwóch szkół
wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 1 300,00 zł; w związku z kontynuacją realizacji
projektów w ramach otrzymanych grantów przez GOPS dokonano zwiększenia planu
dochodów w kwocie 12 804,00 zł oraz wydatków w kwocie 11 838,20 zł (nie zrealizowane w
roku 2019); na postawie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w
Rużu wprowadzono dochody w kwocie 200 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 212 615,00 zł.
W zakresie dochodów bieżących wprowadzono plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa
drogowego w kwocie 3 249 20 zł. Dokonano przeniesień planu wydatków zgodnie z
wnioskiem Zespołu Szkół w Zbójnie. Dokonano przeniesień planu wydatków w związku ze
zmianami w ramach zaplanowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
Wprowadzono plan wydatków majątkowych na przygotowanie dokumentacji projektowej
zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno w kwocie 35 000,00
zł. Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie raportu oraz zawarcie
2

ubezpieczenia w zakresie szkód w środowisko w kwocie 16 800,00 zł; zwiększono plan
wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 800,00 zł
(niewykorzystanie środki w 2019 r.); zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej w wysokości
62 000,00 zł. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku finansowego.
Ad. 3 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. Zmiana WPF wynika z konieczności
wprowadzenia 3 nowych przedsięwzięć: przebudowa boiska sportowego w Rużu, remont
remizy w Klonowie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków.
Ad. 4 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Projekt uchwały przedstawił kierownik GOPS Michał Krupka. Po uzgodnieniu z
prawnikiem przygotowano już nowy projekt przedmiotowej uchwały, który różni się od tego
otrzymanego przez radnych wraz z zawiadomieniem. Może on ulec jeszcze do sesji kolejnym
zmianom. Do tej pory obowiązywała uchwała określającą tryb i sposób powoływania i
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwalenie niniejszego aktu
wynika z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „Rada gminy określi,
w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.” Zgodnie z wyrokiem
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2020 r.
wcześniejszej uchwały Rady Gminy Zbójno z dnia 26 marca 2014 r. nr XXXVII.178.2014 w
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
ds.

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

oraz

szczegółowych

warunków

jego

funkcjonowania, stwierdzono nieważność z uwagi na obowiązek publikacji niniejszej
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawiany
projekt uchwały zawiera obowiązek publikacji w Dzienniku oraz zostały doprecyzowane
zapisy odwoływania członków oraz funkcjonowania Zespołu. W związku z powyższym
zachodzi potrzeba uchwalenia niniejszej uchwały.
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Ad. 5 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.
Projekt uchwały przedstawił pracownik UG Pani Emilia Błędowska-Krajnik. W
omawianej uchwale Gmina Zbójno przeznaczyła do sprzedaży 2 lokale mieszkalne znajdujące
się: w budynku położonym na działce o nr geod. 409/22 o pow. 0,1600 ha na rzecz
dotychczasowych najemców. Prowadzona przez Gminę Zbójno sprzedaż lokali i budynków
mieszkalnych na rzecz osób korzystających z pierwszeństwa ich nabycia jest konsekwencją
zapisów zawartych w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Zbójno na lata 2016-2020. Są to lokale przy bazie sprzętowej gminy.
Ad. 6 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2020 rok.
Projekt uchwały przedstawił pracownik UG Pani Emilia Błędowska-Krajnik.
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy.
Rada Gminy corocznie, w terminie do 31 marca, określa w drodze uchwały program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na realizację zadań
Gmina Zbójno przeznacza z budżetu środki w wysokości co najmniej 20.000, 00 zł.
Następnie omawiano problem psów, które chodzą bezpańsko po różnych miejscowościach i
stwarzają zagrożenie dla ludzi.
Ad. 7 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podziału działki nr 24,
położonej

w miejscowości Klonowo, gmina Zbójno będącej własnością Gminy

Zbójno i przygotowania wydzielonej części do zbycia.
Projekt uchwały przedstawił pracownik UG Pani Emilia Błędowska-Krajnik. Podjęcie
stanowiska jest niezbędne do podjęcia prac geodezyjnych mających na celu wydzielenie
części
działki graniczącej z działkami o nr geodezyjnych 25/6, 22/3 i 22/6 w Klonowie oraz wycenie
wydzielonej części. Wydzielona działka zostanie przeznaczona na poprawienie warunków
zagospodarowania działek sąsiednich, tj. nr 25/6, 22/3 i 22/6. Podział wynika z wniosku
złożonego do Wójta Gminy właściciela działek sąsiednich, który chce wykupić wydzieloną
część. Część ta stanowi droga, którą nikt nie uczęszcza. Do innych nieruchomości prowadzą
inne drogi.
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Radni dyskutowali w dalszej części nad sensem sprzedaży tej działki, gdyż może ta
droga komuś służyła.
Ad. 8 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za rok 2019.
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Zbójno, informując, że jako organ prowadzący
ma obowiązek je przedstawić radzie oraz RIO. Wójt przedstawił średnie wydatki poniesione
na wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz
poinformował o kwotach, które należało dopłacić nauczycielom.
Punkt dodatkowy 1: uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego
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, na 2020 rok.
Projekt uchwały przedstawił pracownik UG Pani Emilia Błędowska-Krajnik. W
uchwale wprowadza się zmianę w § 9. Otrzymuje on brzmienie: „Samorząd Gminy Zbójno
przeznaczy na realizację programu środki budżetowe w wysokości do 11.000,00 zł.”.
Zwiększenie puli dla organizacji pozarządowych spowodowane jest organizacją zawodów
biegowych w Zbójnie.
Punkt dodatkowy 2: uchwała w sprawie pozostania Gminy Zbójno w strukturze Lokalnej
Grupy Działania „Dolina Drwęcy” oraz braniu czynnego udziału w formułowaniu nowej
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2021 –
2027.
Projekt uchwały przedstawił pracownik UG Pani Emilia Błędowska-Krajnik. W
związku rozpoczęciem prac nad regionalnym programem operacyjnym województwa kujpom na lata 2021-2027 niezbędne jest podjęcie uchwały o pozostaniu i braniu czynnego
udziału w LGD „Dolina Drwęcy” przez Gminę Zbójno. Umożliwi to dalszy rozwój i
promocję gminy.
Punkt dodatkowy 3: uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko
– Dobrzyńskiemu.
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Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. W budżecie Gminy Zbójno na 2020 rok
zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł na pomoc finansową dla
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
„Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”.
Głos zabrał Wójt Gminy.
Pani Katarzyna Kukielska poinformowała, że radni otrzymali kopie uchwały sejmiku
dotyczącej obszaru drumlin zbójeńskich celem zapoznania się. W nowej uchwale są ujęte
nowe obszary i nowe wyłączenia z zakazów. Następnie Pani Wójt przybliżyła etap procesu
sądowego wynikłego przy remoncie świetlicy w Klonowie oraz poinformowała o zamknięciu
szkół w związku z ogłoszeniem epidemii koronawirusa w Polsce.
Ad. 9 Zakończenie.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził
Artur Dymek
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