PROTOKOŁ Nr XIV/2012
z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 25 stycznia 2012 roku
W sesji udział wzięli:
a) piętnastu radnych Rady Gminy
- spóźniony
b) Wójt Gminy
c) Sekretarz Gminy
d) Skarbnik Gminy
e) Radca Prawny
f) Dyrektor GOK
g) Kierownik OPS

- wszyscy obecni
M. Mnich – 10 10, K. Badowski – 1145
- Eugeniusz Dańczak
- Iwona Wójcik
- Marek Malinowski
- Edyta Zubka
- Anna Pietrzak
- Krystyna Szustak

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy VI kadencji,
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Dębnica Kaszubska na lata
2012 - 2021,
b) uchwalenia budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2012,
c) ustalenia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta,
d) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
e) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 30.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy
Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na lata 2012 - 2014,
f) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej do organizacji
pracy z rodziną,
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
3. Przyjęcie Planu zbywania nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami i wykonania uchwał – uwagi do
sprawozdania.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok oraz za okres między
sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za 2011 rok, za okres między sesjami
oraz przedstawienie planu pracy na 2012 rok:
a) Komisji Kultury i Oświaty,
b) Komisji Infrastruktury i Budżetu.
7. Interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania zgłoszone w trakcie sesji.
10. Zamknięcie obrad.
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Przebieg sesji:
W związku ze śmiercią pracownicy Urzędu Gminy Violetty Stenki Przewodnicząca
Rady Gminy Jadwiga Karaś poprosiła o uczczenie jej pamięci minutą ciszy.
1a/
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś dokonała otwarcia sesji Rady Gminy
stwierdzając prawomocność obrad. Otwarcia dokonała o godz.1010 w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy. Następnie powitała Radnych i gości przybyłych na sesję Rady Gminy.
b/
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że przebieg sesji
zawarty jest w porządku obrad, który został przesłany Radnym.
Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Nie wniesiono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
c/
Do protokołu nr XIII z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r.
uwag nie
wniesiono.
W wyniku głosowania protokoł został przyjęty jednogłośnie /13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących /.
Ad 2
a)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gm. Dębnica Kaszubska na lata 2012 – 2022.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża
odczytała projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem. / załącznik Nr 1 do protokołu/.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt był omawiany na
posiedzeniach wspólnych komisji Rady i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Skarbnik Gminy poinformował, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na
podstawie projektu budżetu, który był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji Rady
Gminy. Od pierwotnej wersji, tj. od 15 listopada, zaszły zmiany i uległ on aktualizacji.
Konieczne było przesunięcie spłat zaciągniętych zobowiązań od roku 2015 w górę. Z uwagi
na to, że wskaźniki nie zawsze pasowały, należało przedłużyć WPF do 2022 r. Pod uwagę
w tym przypadku brano spłatę obligacji i zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Wójt Gminy zauważył, że w ostatnim okresie czasu zrealizowano kilka znaczących
inwestycji, między innymi termoizolację budynków użyteczności publicznej. Obecnie nie
możemy zaprzestać inwestycji wodno – kanalizacyjnych. Jesteśmy zobowiązani do ich
kontynuacji. Mieszkańcy nie zawsze się z tym zgadzają, twierdzą, że nie stać ich na te
inwestycje. My jednak jako Gmina musimy to realizować, jest to nasz obowiązek.
W obecnym czasie wszystkie samorządy są zadłużone – jest to standard. Jesteśmy
świadomi, że przez najbliższe 10 lat będziemy spłacać nasze udziały własne w te inwestycje.
W obecnej sytuacji nie uda nam się oszczędzić w taki sposób, by na wkłady dysponować
własnymi środkami bez zaciągania pożyczek. Uważa, że na terenie gminy zrobiono tyle,
na ile nas było stać. Zawsze będziemy mieli świadomość, że można było więcej. W tym
okresie przypadło nam historyczne 5 minut w związku z tym, że można było pozyskać
dotacje ze środków zewnętrznych i uważa, że dobrze się stało, że z tego korzystaliśmy.
Uważa, że te środki zostały wykorzystane w poczuciu odpowiedzialności.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie /13 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
(I. Ziółkowski nieobecny w trakcie głosowania)
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
b)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Dębnica Kaszubska na rok 2012.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża
odczytała projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem. / załącznik Nr 2 do protokołu/.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt był omawiany na
posiedzeniach wspólnych komisji Rady i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.
Zwróciła się także z zapytaniem, czy radni chcą, by ponownie odczytać Uchwałę nr
278/g221/P/IV/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia
21.12.2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dębnica Kaszubska na
2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu, z którą byli zapoznani na
posiedzeniu wszystkich Komisji Rady? /załącznik Nr 3 do protokołu/
Radni uznali, że nie ma potrzeby ponownego odczytywania tej uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Skarbnik poinformował, że od czasu przedłożenia projektu dokonał zmian w załączniku nr 4.
Został on podzielony na załącznik nr 4a, tj. wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do
realizacji w 2012 roku oraz załącznik 4b, tj. wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych
realizowanych na podstawie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności
przypadają w okresie dłuższym niż rok, tj. w latach 2012 – 2021. Wprowadzono także
załącznik Nr 5 – wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f. p. w 2012 roku.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie /14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
Wójt Gminy podziękował Radnym za przyjęcie uchwały budżetowej. Zwrócił się do obecnych
Sołtysów i Radnych o wzięcie odpowiedzialności za realizację zaplanowanych
przedsięwzięć. Poinformował, że obecnie Urząd jest kontrolowany przez Urząd
Marszałkowski w Gdańsku z realizacji dwóch projektów tj. adaptacji „dom u Ludowego”
w Budowie i obiektu w Krzyni. Zwraca się z prośbą do Sołtysów, by zwracali uwagę
i zapobiegali dewastacji zrealizowanych przedsięwzięć. W tym przypadku ma na myśli
powstałe place zabaw dla dzieci. Prosi, by kształtować politykę dbania o mienie społeczne.
Uważa, że tylko oszczędni i gospodarni mogą się czegoś dorobić. Nas obecnie nie stać na
finansowanie strat spowodowanych przez wandali. Przed nami kolejne wyzwania, na które
potrzebne są środki z budżetu.
Przewodnicząca Rady J. Karaś zauważyła, że obecny rok jest kolejnym rokiem z ogromnymi
wyzwaniami dla Wójta i całego Urzędu oraz dla Rady. Prosi, by założenia były realizowane
zgodnie z przyjętymi planami. Jednocześnie prosi Radnych o kontrolę nad realizacją
przedsięwzięć.
c)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich
sołtysom będzie przysługiwała dieta.
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Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża
odczytała projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem. / załącznik Nr 4 do protokołu/.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt był omawiany na
posiedzeniach poszczególnych komisji i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie /14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
d)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 5 do
protokołu/.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt był omawiany na
posiedzeniach poszczególnych komisji i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta /8 za, 0 przeciw,
6 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
e)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego Agnieszkę
Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na lata 2012
- 2014,
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 6 do
protokołu/.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt był omawiany na
posiedzeniach poszczególnych komisji i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta /13 za, 0 przeciw,
1 wstrzymujący/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
f)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej do organizacji pracy z rodziną.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 7 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt był omawiany na
posiedzeniach poszczególnych komisji i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

4

Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta 13 za, 1 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
g)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 8 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt był omawiany na
posiedzeniach poszczególnych komisji i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
h)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały / załącznik Nr 9 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt był omawiany na
posiedzeniach poszczególnych komisji i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
/posiedzenie opuściła – E. Fryckowska – 1130/

Ad 3
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś
poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie Planu zbywania nieruchomości na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska z dnia 17 stycznia 2012 r.
Zastępca Przewodniczącego Agnieszka Łomża przedstawiła plan zbywania nieruchomości
na terenie Gminy Dębnica Kaszubska (załącznik Nr 10 do protokołu).
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poinformowała, że Plan był opiniowany na
posiedzeniu
wszystkich
Komisji
Rady
i
uzyskał
pozytywną
opinię.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zwróciła się z pytaniem, czy Radni mają dodatkowe
uwagi do planu?
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego Planu.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad planem zbywania
nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 17.01.2012 r.
W wyniku głosowania plan zbywania nieruchomości na terenie Gminy został
przyjęty jednogłośnie (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).
(nieobecna E. Fryckowska – opuściła (zwolniona) sesję o godz. 1130 )
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Ad 4
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poprosiła Wójta Gminy
o złożenie sprawozdania z działalności między Sesjami.
Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności za okres od 01 stycznia 2012 r. do
24 stycznia 2012 r. / sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/.

Przewodnicząca Rady Gminy
sprawozdania z wykonania uchwał.

Jadwiga

Karaś

poprosiła

o

złożenie

Sprawozdanie z wykonania uchwał za okres od 01.01 2012 r. do 24.01.2012 r. przedstawił
Wójt Gminy /załącznik Nr 12 do protokołu/.
Przewodnicząca Rady J. Karaś otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami.
Radna A. Łomża zwróciła się z pytaniem, czy ujęty w sprawozdaniu projekt „Lepsza szkoła”
to jest ten projekt, który wywołał tyle emocji wśród radnych?
Wójt poinformował, że tak. Zauważył jednocześnie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie
wyszło. Nasze spostrzeżenia i uwagi były słuszne. Składki ZUS nie są pokrywane ze
środków na realizację projektu. Przekazał także informację, że firma, która wygrała przetarg
na realizację projektu, zatrudniła do jego realizacji miejscowych nauczycieli.
Radna A. Łomża zwróciła się z zapytaniem, czy zadanie pod nazwą „przebudowa boiska
sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej dotyczy II etapu prac
na stadionie sportowym?
Wójt poinformował, że tak.
Radny Z. Botwinionek zwrócił się z pytaniem, czy znana jest wartość tych prac po przetargu?
Wójt poinformował, że nie potrafi dokładnie powiedzieć kwotowo, ale po przetargu wartość
prac zmniejszyła się o 80 tys. zł.
Radny Z. Botwinionek zwrócił się z zapytaniem, na jakich zasadach teraz będzie działał
Ośrodek Zdrowia w Borzęcinie, skoro pani doktor Stus przejmuje Ośrodek Zdrowia
w Dębnicy Kaszubskiej?
Wójt poinformował, że bez zmian. Doktor Maśliński prawnie nie mógł go przejąć. Znalazł
lekarza, z którym będzie współpracował do czasu załatwienia wymaganych formalności na
prowadzenie Prywatnej Praktyki Lekarskiej. Jako Gmina staraliśmy się udzielać wszelkiej
niezbędnej pomocy przy załatwianiu formalności. Uprzedzano nas, że przejęcie nastąpi nie
wcześniej niż za miesiąc. Nam udało się z tym uporać w ciągu 2 tygodni. Pracownicy są
gotowi do rozpoczęcia pracy. Są również emocje. Największe towarzyszą zatrudnieniu
pielęgniarek. Wpłynęła także oferta lekarza ginekologa. Ośrodek musi zacząć funkcjonować
od nowa.
Radna A. Łomża zwróciła się z zapytaniem, kto będzie podpisywał umowę z lekarzem
ginekologiem – lekarz czy Gmina?
Wójt poinformował, że na to pytanie nie udzieli odpowiedzi, gdyż jego działania zmierzają
w takim kierunku, by było jak najkorzystniej dla lekarza.
Radny M. Mnich zwrócił się z pytaniem, czy to prawda, że pacjenci muszą się ponownie
zapisywać do Ośrodka Zdrowia?
Wójt poinformował, że tak.
Radny K. Żukowski zauważył, że w naszym prawie nie uwzględniono przepisów
przejściowych. Prosi, by przeanalizować możliwość podpisania umów na działalność
z każdym lekarzem oddzielnie, mimo trudniejszych warunków negocjacji.
Wójt zauważył, że zawsze są dwie szkoły. Jako gospodarz nie chce sterować działalnością
Ośrodka. Doktor Maśliński ma dobre rozpoznanie w środowisku lekarzy. W zależności od
sugestii lekarzy, będzie rozważał wszelkie możliwości. Jako Wójtowi zależy mu na tym, by
świadczone usługi były na wysokim poziomie. Zależy mu także na tym, by ośrodek
funkcjonował w dotychczasowym zakresie.
Radna A. Łomża zwraca także uwagę na fakt, że jak kontrakt podpisze osoba prowadząca
Ośrodek z lekarzami specjalistami, to będą oni mogli zastępować się nawzajem. Natomiast
jeżeli każdy będzie miał oddzielny kontrakt, to takich zastępstw nie może być.
Radny P. Pałubicki zauważył, że pacjenci nie wiedzą, że muszą się ponownie zapisywać.
Jak ten problem będzie rozwiązany?
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Wójt poinformował, że do czasu załatwienia wszystkich formalności z NFZ nie można
uruchomić zapisów, ale jak wszystko będzie załatwione, stosowny komunikat ukaże się
w prasie i na tablicach ogłoszeń.
Radny Z. Botwinionek prosi o wskazanie planowanej lokalizacji budowy pawilonu handlowo –
- usługowego?
Wójt poinformował, że jest to była baza OTL.
Radny M. Mnich zwrócił się z zapytaniem, czy jest już znana opinia Ochrony Środowiska dla
tej planowanej inwestycji?
Wójt poinformował, że nie.
Ad 5
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poprosiła Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o złożenie sprawozdania z działalności miedzy sesjami i rocznej.
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Paweł
Pałubicki
poinformował,
że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się na trzech posiedzeniach wspólnych
komisji, na których omawiano projekt budżetu na 2012 rok oraz materiały na dzisiejszą sesję
oraz na jednym, we własnym gronie. Na posiedzeniu we własnym gronie opracowano plan
pracy na 2012 rok oraz sprawozdanie z działalności za 2011 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Paweł Pałubicki przedstawił sprawozdanie
z działalności za 2011 rok, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Ad 6
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poprosiła Przewodniczących
pozostałych Komisji Rady o złożenie sprawozdań z działalności miedzy sesjami, rocznej
oraz przedstawienie planu pracy na rok 2012.
a/
Zastępca Przewodniczącej Komisji Kultury i Oświaty Izabella Tabaka poinformowała,
że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się na 3 wspólnych posiedzeniach Komisji
Rady Gminy, na których analizowano projekt budżetu oraz materiały na dzisiejszą sesję.
Następnie Zastępca Przewodniczącej przedstawiła sprawozdanie z działalności za
rok 2011 (załącznik Nr 11 do protokołu) oraz plan pracy na rok 2012 (załącznik Nr 12 do
protokołu).
Przewodnicząca Rady J. Karaś otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem Komisji Kultury
i Oświaty oraz planem pracy.
Radna A. Łomża zwróciła się z zapytaniem, czy analiza wyników egzaminów zewnętrznych
za rok szkolny 2011/2012 będzie przygotowana w takiej formie jak w roku ubiegłym?
Sekretarz Gminy poinformowała, że nie, gdyż analiza wyników za 2010/2011 była
opracowywana przez MODM.
Radny P. Pałubicki zauważył, że niektóre przedsięwzięcia pokrywają się z ich planem pracy.
b/
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu Karol Żukowski poinformował,
że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się na 3 wspólnych posiedzeniach Komisji
Rady Gminy, na których omawiano projekt budżetu Gminy na 2012 rok oraz materiały na
dzisiejszą sesję.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności za 2011
rok (załącznik nr 13 do protokołu) oraz plan pracy komisji na 2012 rok (załącznik nr 14 do
protokołu).
Przewodnicząca Rady J. Karaś otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami i planem pracy
Komisji Infrastruktury i budżetu.
Przewodnicząca Rady J. Karaś zwróciła się z zapytaniem, jakie zamierzenia mają
członkowie komisji w sprawie podziału na nowe okręgi wyborcze?
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Sekretarz Gminy poinformował, że komisja ma chyba na myśli analizę uchwały w sprawie
nowego podziału Gminy na okręgi wyborcze, która zgodnie z obowiązującym przepisami
musi być podjęta do końca listopada bieżącego roku.
Radny P. Pałubicki zwrócił się z zapytaniem, co członkowie Komisji rozumieją pod
zamierzeniem „analiza inwentaryzacji sprzętu w jednostkach OSP”?
Przewodniczący Komisji K. Żukowski poinformował, że zamierzeniem Komisji jest na
podstawie spisów z natury zapoznać się z wyposażeniem poszczególnych jednostek,
wiekiem sprzętu oraz czy wszystkie jednostki posiadają niezbędny sprzęt do rozpoczęcia
akcji.
Ad 7
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Radnych o składanie interpelacji.
Radni nie wnieśli interpelacji.
Ad 7 – 8
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła o składanie wniosków
i zapytań.
Radny M. Olech poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał sygnały od mieszkańców, że
nie wszystkie odcinki dróg są posypane. Niektóre ulice tylko do połowy, co jest tego
powodem?
Wójt poinformował, że taka sytuacja miała miejsce w związku z faktem, że w piaskarce
zabrakło piasku i kierowca wrócił po piasek. Poinformował także, że nie ma obowiązku
posypywać wszystkich ulic.
Radny A. Ślipek zauważył, że była mowa, że na drodze powiatowej z Budowa do Jawor był
przeprowadzany remont. Jego zdaniem na tej drodze nic nie zrobiono. Droga jest wąska,
a pobocza są w bardzo złym stanie.
Wójt poinformował, że stan tej drogi będzie jeszcze analizowany z wykonawcą sieci
wodociągowej, która była robiona w tej miejscowości. Wykonawca nie oddał jej w stanie
należytym.
Radny Z. Botwinionek prosi o informację w sprawie wyników negocjacji z firmą NORD
w sprawie przywrócenia połączeń autobusowych na trasie od Maleńca do Słupska.
Zauważył, że mieszkańcy tamtych terenów bardzo często z uwagi na brak połączeń chodzą
na pieszo do Dębnicy Kaszubskiej. Jednocześnie uważa, że jeżeli ta firma nie jest
zainteresowana przywróceniem połączeń ,to należy rozmawiać z innym przewoźnikami.
Wójt poinformował, że firma NODR ponownie złożyła ofertę na świadczenie usług na tym
terenie. Nadal wnioskuje o dopłatę do kursów. Zmianie uległa wysokość wnioskowanej
dopłaty ze 100% do 70%. Była deklaracja, że od 01 lutego autobusy będą jeździły.
Jednocześnie zauważył, że część osób chodzi pieszo w ramach oszczędności, gdyż
komunikacja autobusowa jest droga.
Radna B. Stachowicz zwróciła uwagę na bardzo zły stan techniczny dróg w miejscowości
Podole Małe.
Wójt poinformował, że są to drogi gruntowe. Firma, która odśnieża, spycha błoto. Zgodnie
z uzgodnieniami z tą firmą ubytki będą uzupełniane żwirem. Jednocześnie poinformował,
że zgodnie z założeniami do budżetu w roku bieżącym w tej miejscowości będą budowane
drogi. Jest świadom tego, że nie wszystkie drogi w tej miejscowości będą w roku bieżącym
wykonane.
Radna B. Stachowicz zwróciła uwagę na fakt, że wykonawca remontu świetlicy w Podolu
Małym nie usunął stwierdzonych uchybień. Podkreśliła, że największym mankamentem jest
podłoga – parkiet. Uważa, że został źle wycyklinowany i zastosowano złej jakości lakiery,
gdyż po usłudze cyklinowania i malowania na parkiecie zostają ślady obcasów. Do czasu
remontu nie było takich zdarzeń. Naprawy wymagają także klamki.
Wójt poinformował, że po raz pierwszy słyszy tę uwagę. Rozpozna temat.
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Radna I. Tabaka zwraca uwagę na zły stan drogi na łuku w Motarzynie przy posesjach
Piszko – Suchomski.
Wójt zauważył, że stan tej drogi spowodowany jest zapychaniem się zlokalizowanej tam
studzienki kanalizacyjnej. Obecnie ta studzienka jest udrożniona. Jest to droga powiatowa
i ma nadzieję, że w ramach bieżącego remontu będzie naprawiona. Poinformował, że wyrwa
koło studzienki będzie załatana.
Radna I. Tabaka zauważyła także, że mieszkańcy skarżą się na pracownika, który sprawuje
nadzór nad działaniem kanalizacji. Mieszkańcy skarżą się, że opornie podchodzi do tematu
z chwilą zgłoszeń o zapchanej kanalizacji.
Wójt zauważył, że wiele problemów w tej miejscowości spowodowanych jest tym, że przy
włączeniu miejscowości do nowej kanalizacji odcięto odpływ wód deszczowych. Obecnie nie
mają odpływu i powodują powstawanie miejsc zbierających te wody i z tego powodu
powstają miejscowe podtopienia. Stara kanalizacja zbierała wody opadowe. Temat zostanie
sprawdzony.
Radna I. Tabaka ponownie w imieniu państwa Skibrowskich i Westrych zwraca się z prośbą
o wykonanie drogi dojazdowej do tych posesji oraz punktu świetlnego. Ta droga jest cała
rozkopana i są trudności w dotarciu do posesji. Mieszkańcy są w podeszłym wieku. Obecnie
nawet pogotowie nie dojedzie. Wójt obiecał, że temat będzie załatwiony.
Wójt poinformował, że przez tę nieruchomość przebiega rów odwadniający. Obecnie z uwagi
na planowaną inwestycję, polegającą na budowie systemu odwodnienia w tej miejscowości,
droga nie będzie utwardzana. Odnośnie oświetlenia to uważa, że zlokalizowanie tam
dodatkowego punktu świetlnego jest nieekonomiczne. Brak efektywności. Wpływa do nas
dużo wniosków o lokalizację punktów świetlnych. W tym roku kilka będzie załatwionych.
Na obecną chwilę nie powie, gdzie będzie lokalizacja tych punktów; zależy to od wskazań
radnych. Na terenie gminy są jeszcze takie miejscowości, gdzie nie ma żadnego punktu
świetlnego, jako przykład podał Dargacz. Wszyscy chcieliby więcej inwestycji w tym zakresie.
Radna I. Tabaka zauważyła, że na boisku sportowym, które położone jest niedaleko od tych
posesji zamontowanych jest 12 lamp i trudno wytłumaczyć mieszkańcom, że na ten cel nie
ma, a tam można było. Prosi także, by lampa drogowa oświetlała przystanek PKS
w Niemczewie. Stwierdziła także, że lokalizacja przystanków w tej miejscowości jest bardzo
niebezpieczna. Uważa, że należy tam w jakiś sposób poprawić bezpieczeństwo. Prosi także
o informację, co dalej z budynkiem „czerwonej szkoły”?
Wójt odnośnie budynku „czerwonej szkoły” poinformował, że sprawa jest w rozstrzygnięciu.
Obecnie złożono wniosek do Starostwa w sprawie zgody na jej remont. Rozpoczęcie prac
uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Odnośnie przystanku w Niemczewie
poinformował, że ten temat przewija się od dłuższego czasu. Temat zgłoszony jest do
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wszyscy użytkownicy tej drogi zdają sobie sprawę z zagrożeń
wynikających z lokalizacji przystanków.
Radna I. Tabaka zwróciła się z zapytaniem, jakie są propozycje co do pomieszczeń dla
funkcjonowania świetlicy? Obecnie brak takich pomieszczeń.
Wójt poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, nic się nie zmieniło. Świetlica
w remizie nie spełnia wymogów - wąskie i strome schody. Ponadto także kwalifikuje się do
remontu.
Radny Z. Bojanowski zwrócił uwagę na fakt, że koło przepompowni w Gałęzowie cały czas
pali się lampa, a w Niepogledziu nie pali się wcale. Prosi także , by rozważyć możliwość
przyspieszenia prac związanych z budową nowego przystanku PKS w Gałęzowie. Powyższe
uzasadnia tym, że obecny przystanek zlokalizowany jest na działce prywatnej i właściciel
chce go zburzyć.
Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności należy wyburzyć pozostałości na gruntach
przejętych z ANR, gdyż tam ma być zlokalizowany nowy przystanek.
Radny P. Pałubicki uważa, że w związku z tym, że posiadamy gruz, należy zakupić
kruszarkę i go mielić, a uzyskany materiał wykorzystywać do remontu naszych gminnych
dróg. Odnośnie lokalizacji przystanku w Niemczewie zgadza się z przedmówczynią. Uważa,
że należy tam wykonać zatokę, która pozwoli na bezpieczne zatrzymywanie się autobusów,
gdyż obecnie zatrzymują się na łuku drogi. Uważa, że w tej sprawie należy ponaglać Zarząd
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Dróg Wojewódzkich. Odnośnie świetlicy w remizie strażackiej, to uważa, że należy ją
przekazać do dyspozycji Rady Sołeckiej. Jego zdaniem obecny zarządca – OSP Motarzyno
nie sprawdza się. Z tego co pamięta, to ten obiekt miał spełniać funkcję świetlico-remizy.
Uważa, że do czasu wyremontowania świetlicy w „czerwonej szkole” tam powinna
funkcjonować świetlica. Ponadto uważa, że radni winni częściej odbywać komisje wspólne,
gdyż łatwiej osiągnąć consensus w wielu sprawach. Uważa także, że głosowania na tych
komisjach winny odbywać się bez podziału na komisje i że Przewodnicząca Rady także
powinna mieć prawo do głosowania. Jego zdaniem takie rozwiązanie ułatwi pracę.
Przewodnicząca Rady J. Karaś uważa, że nie może być standardem zwoływanie wspólnych
komisji rady. Radni mają pracować w swoim składzie, a komisje wspólne powinny być
zwoływane w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. Nie mogą być standardem pracy
rady, nie widzi takiej potrzeby.
Radny P. Pałubicki uważa, że wspólne posiedzenia mają jeszcze tę zaletę, że oszczędzają
czas pracy Wójta i pracowników.
Wójt zauważył, że nowi radni na początku kadencji chętnie korzystają z doświadczenia
Radnych, którzy tę funkcję sprawują po raz kolejny. Odnośnie Gałęzowo poinformował,
że tam jest już niewiele do wyburzenia. Jeżeli jest ktoś chętny, to zleci wykonanie tych prac
w zamian za pozyskane z rozbiórki drewno. Uważa, że nie ma potrzeby zakupu kruszarki,
gdyż ZGK przy wykonywaniu tej usługi także skalkuluje koszty i nas obciąży. Uważa,
że taniej będzie wynająć kruszarkę. Odnośnie zatoki autobusowej w Niemczewie
poinformował, że w tej sprawie jest ponawiana korespondencja z zarządcą drogi. Ponownie
wystąpi w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W sprawie świetlicy w remizie
strażackiej
w Motarzynie poinformował, że popełniono błąd instalując tam ogrzewanie kominkowe.
To ogrzewanie wymaga drewna sezonowanego i jest nieefektywne. Tradycyjne CO działa na
każdy rodzaj opału. Nadmienił także, że Senator Kleina podczas spotkania obiecał udzielić
wsparcia finansowego dla szkoły w Motarzynie za pielęgnowanie tradycji. Przygotowywany
jest w tym celu program na pozyskanie środków. Uważa także, że na terenie Gminy nie
potrzebujemy więcej dużych świetlic. Duże świetlice są problemem. Potrzebne są większe
nakłady na ich utrzymanie, a rzadko wykorzystywane są wszystkie pomieszczenia. Uważa,
że w Motarzynie wystarczy świetlica w „czerwonej szkole”.
Radny I. Ziółkowski zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie gminy, w okolicy Gogolewa ma
powstać nowe Gospodarstwo Rybne? Jeżeli tak, to czy znane jest w tej sprawie stanowisko
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? Interesują go warunki wodne, zrzut wody,
odprowadzanie zanieczyszczeń bez skutków zanieczyszczenia dodatkowego rzeki, która
i tak jest zanieczyszczona.
Wójt poinformował, że złożono wniosek na taką działalność. Obecnie pojawiły się trudności,
gdyż nie ma właściciela sąsiedniej działki. Na chwilę obecną nie potrafi powiedzieć, jakie
będzie stanowisko w tej sprawie RDOŚ. Jako Wójt nie ma kompetencji, by wstrzymać
planowaną działalność.
Radny I. Ziółkowski zwrócił się z zapytaniem, w czyim zarządzie są drzewa rosnące przy
rzece?
Wójt poinformował, że w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Wód.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Karaś zwróciła się z zapytaniem, czy podjęto już jakieś
działania w celu włączenia mieszkańców uli. Zjednoczenia ( przy cmentarzu) do zbiorczej
kanalizacji? Ten temat od dawna czeka na rozwiązanie.
Wójt poinformował, że nie ma zgody na wytyczenie drogi. Obecnie sytuacja się zmieniła.
Będą prowadzone rozmowy ze spadkobiercami. Sądzi, że uda się ten temat załatwić
pozytywnie. W tym rejonie należy położyć nie tylko kanalizację, ale także przełożyć chodnik.
Będzie starał się by ten temat załatwić jak najszybciej.
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Ad 8
Jadwiga Karaś Przewodnicząca Rady Gminy, o godzinie 1330 dokonała zamknięcia
obrad XIV sesji Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad.
Protokołowała:
Teresa Kozdroń-Kołacka

Przewodnicząca
Rady Gminy
/-/Jadwiga Karaś
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