PROTOKOŁ Nr XV/2012
z sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 29 lutego 2012 roku
W sesji udział wzięli:
a) piętnastu radnych Rady Gminy
b) Wójt Gminy
c) Sekretarz Gminy
d) Skarbnik Gminy
e) Radca Prawny
f) Kierownik OPS

- wszyscy obecni
- Eugeniusz Dańczak
- Iwona Wójcik
- Marek Malinowski
- Edyta Zubka
- Krystyna Szustak

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy VI kadencji,
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania statutu sołectwu Gogolewo,
b) nadania statutu sołectwu Gogolewko,
c) nadania statutu sołectwu Łabiszewo,
d) nadania statutu sołectwu Budowo,
e) nadania statutu sołectwu Gałęzów,
f) nadania statutu sołectwu Niepoględzie,
g) nadania statutu sołectwu Żarkowo,
h) uchylenia uchwały nr IX/55/2003 z dnia 26.06.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie od państwa Staniewicz części działki nr 688/17,
i) udzielenia bonifikaty na opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego
w prawo własności dla państwa Bojkowskich,
j) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego
dla państwa Pastuszko oraz współużytkowników nieruchomości Ewy Wojtas
i Kazimierza Szmelter,
k) poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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 za okres między sesjami.
a) Komisji Kultury i Oświaty,
b) Komisji Infrastruktury i Budżetu,
c) Komisji Rewizyjnej.
6. Interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i zapytania zgłoszone w trakcie sesji.
9. Zamknięcie obrad.

1

Przebieg sesji:
1a/
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś dokonała otwarcia sesji Rady Gminy
stwierdzając prawomocność obrad. Otwarcia dokonała o godz.1005 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.
Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 2 l) podjęcie 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 oraz zmiany
uchwały nr XIV/100/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25.01.2012 r. oraz w pkt.
2ł) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Poinformował także, że wycofuje,
po dyskusji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, projekt uchwały ujęty w pkt. 2 k) a w to
miejsce prosi o wprowadzenie uchwały po uwzględnieniu proponowanych zmian przez tę
Komisję.
Nie wniesiono innych uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy J. Karaś poprosiła o przegłosowanie wniesionych uwag do
porządku.
W wyniku głosowania proponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie – 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących.
c/
Do protokołu nr XIV z sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2012 r. uwag nie
wniesiono.
W wyniku głosowania protokoł został przyjęty jednogłośnie /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących /.
Wójt Gminy poprosił p. Przewodniczącą Rady Gminy o wyrażenie zgody na zabranie
głosu w pierwszej części obrad sesji o oddanie głosu Kierownikowi Posterunku Policji
w Dębnicy Kaszubskiej goszczącemu na sesji.
Przewodnicząca Rady J. Karaś przekazała głos Kierownikowi Posterunku Policji.
Kierownik Posterunku podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy. Przedstawił
dzielnicowych z miejscowego Posterunku. Zwrócił się do radnych i uczestniczących w sesji
o zadawanie pytań. Jednocześnie poinformował, że policjanci będą uczestniczyć
w organizowanych zebraniach wiejskich i tam będzie można zgłaszać uwagi dotyczące tych
społeczności. Prosi także, by mieszkańcy współpracowali z dzielnicowymi w zakresie
utrzymania porządku publicznego na ich terenach.
Wójt prosi, by Policjanci w czasie pobytu w konkretnych miejscowościach, kontaktowali się
z sołtysami. Sołtysi mają wiele problemów z wałęsającymi się psami, utrzymaniem porządku
czy szarżowaniem pojazdami. Takie wizyty będą wsparciem w ich działaniach. Zaprosił do
udziału w zebraniach wiejskich, które się odbywają. Poinformował także, że samorząd
wspiera działania tutejszego Posterunku Policji w różnym zakresie.
Radna A. Łomża zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z wcześniejszymi planami
likwidacji tego Posterunku, zapadły już jakieś decyzje?
Kierownik Posterunku poinformował, że na razie nic się nie mówi na ten temat. Zauważył
jednak, że taka możliwość jest zawsze.
Radna E. Fryckowska zwróciła się z zapytaniem o godziny otwarcia Posterunku.
Kierownik poinformował, że w zasadzie nie ma sztywnych godzin urzędowania. Godziny
pracy uzależnione są od zagrożeń, czy wydarzeń na terenie gminy. Funkcjonariusze
niejednokrotnie pracują od 6 do 22.
Więcej pytań nie zgłoszono.
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Przewodnicząca Rady podziękowała za przybycie na sesję.
Ad 2
a)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu

Gogolewo.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 1 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 /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
b)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu

Gogolewko.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 2 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 /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
c)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu
Łabiszewo.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/.
Radczyni Prawna poinformowała, że w dniu wczorajszym do Urzędu Gminy wpłynął protokoł
z zebrania wiejskiego w Łabiszewie, połączonego z konsultacjami statutu z dnia 27.02.2012
r. /załącznik Nr 4 do protokołu/. W protokole nie ma odniesienia do projektu statutu, jaki
został przedłożony przez Wójta Gminy. Mieszkańcy załączyli swój projekt statutu, który był
przedłożony do konsultacji. Z uwagi na krótki okres od wpływu dokumentacji z zebrania do
tutejszego urzędu, nie zapoznała się dokładnie z jego treścią. Zwraca jednak uwagę na fakt,
że zgodnie z uchwałą Rady Gminy o trybie przeprowadzania konsultacji społecznych to
zebranie jest nieważne, gdyż nie zostało zwołane zgodnie z prawem. Zebranie w sprawie
konsultacji zwołuje Wójt Gminy, a to zebranie odbyło się bez wiedzy Wójta. Po pobieżnym
zapoznaniu się z projektem statutu może stwierdzić, że jest on niezgodny z obowiązującymi
przepisami prawa. Nadmieniła ponadto, że mieszkańcy na zebraniu zwołanym przez Wójta
Gminy sami zaproponowali, że w terminie do 15.12.2011 r. wyrażą opinię dotyczącą
przedłożonego im przez Wójta Gminy projektu statutu.
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Wójt zwraca uwagę, jak ważne są konsultacje społeczne. Prosi, by zdjąć projekt uchwały
z porządku dzisiejszych obrad. Nie chce, by emocje wzięły górę. Uważa, że temat należy
rozpatrzyć spokojnie, bez emocji.
Radna A. Łomża zwróciła się z zapytaniem, czy Wójt planuje w Łabiszewie kolejne zebranie
wiejskie?
Wójt poinformował, że nie. Przedłożony przez mieszkańców projekt statutu zostanie
przekazany Komisjom Rady celem przeanalizowania i podjęcia stosownych decyzji.
Radny K. Żukowski uważa, że stanowisko w tej sprawie jest prawidłowe. Uważa, że należy
odłożyć podjęcie tej uchwały.
Radny P. Pałubicki zauważył, że mieszkańcy sami zaproponowali termin wniesienia uwag do
projektu statutu. Mieli dużo czasu, larum podnieśli dopiero po otrzymaniu zawiadomienia
z Urzędu. Uważa, że należy uchwalić statut w wersji zaproponowanej przez Wójta. Jego
zdaniem jeżeli zrobimy wyjątek dla jednego sołectwa, to pozostałe także będą chciały
przyjmować swoje wersje.
Radny M. Olech także uważa, że wszystkie sołectwa winny mieć takie same statuty.
Przewodnicząca Rady J. Karaś zarządziła głosowanie nad wnioskiem Wójta, tj. zdjęciem
z porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Łabiszewo.
Wynik głosowania: 11 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.
Uchwała została zdjęta z porządku obrad.
d)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu

Budowo.
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 jednogłośnie /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
e)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu

Gałęzów.
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 jednogłośnie /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
f)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu

Niepoględzie.
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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.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
g)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu

Żarkowo.
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 /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
h)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały
nr IX/55/2003 z dnia 26.06.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od
państwa Staniewicz części działki nr 688/17
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.
Radna A. Łomża zwróciła się z zapytaniem, dlaczego ta uchwała nie została wykonana?
Wójt poinformował, że w sprawie tej działki toczy się spór. Część drogi została sprzedana
osobom prywatnym. Zainteresowane strony uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie
sprywatyzowanie. Wyznaczona działka nie spełnia funkcji drogi gminnej.
Radny M. Mnich ponadto zauważył, że po wycenie właściciele nie byli usatysfakcjonowani
proponowaną ceną. Ta działka w 1/3 stanowi własność osób fizycznych.
Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
i)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty na
opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności dla państwa
Bojkowskich.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 10 do
protokołu/.
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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.
T. Kraus – mieszkaniec Dębnicy Kaszubskiej - zwrócił się z zapytaniem, czy w związku
z faktem, że wniosek w tej sprawie wpłynął do urzędu 23.08.2011 r. nie było podjętych
wcześniej żadnych decyzji?
Wójt poinformował, że nie. Potwierdził, że zainteresowani występowali wcześniej do Urzędu
w tej sprawie. Kwota za przekształcenie jest wysoka. Wcześniej bonifikata była ustalana na
innych zasadach. Poinformował, że w przypadku przedstawienia przez zainteresowanych
dokumentów potwierdzających wcześniejszą procedurę w sprawie przekształcenia, to
uchwała nie będzie wykonana. Przekształcenie odbędzie się na innych zasadach,
tj. obowiązujących w danym okresie.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta /13 za, 0 przeciw,
2 wstrzymujące/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
j)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od
opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego dla państwa Pastuszko oraz
współużytkowników nieruchomości Ewy Wojtas i Kazimierza Szmelter.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 11 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,
2 wstrzymujące/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
k)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego,
podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 12 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.
Radna A. Łomża poprosiła o przedstawienie skutków finansowych dla budżetu gminy
w stosunku do wcześniejszego projektu.
Skarbnik poinformował, że na tym etapie trudno przewidzieć, gdyż nie wiadomo jaka część
społeczeństwa wpłaci podatek u inkasentów. Szacuje, że w granicach 10 tys. więcej. Sądzi
jednak, że zaplanowana na ten cel e budżecie kwota wystarczy na wypłatę wynagrodzenia
za inkaso.
Radna E. Fryckowska zwróciła się z zapytaniem, co będzie, jeżeli nie zmieścimy się w tej
kwocie?
Skarbnik poinformował, że będą dwa wyjścia: po pierwsze można będzie zmienić uchwałę
lub znaleźć dodatkowe środki w budżecie.
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Radny P. Pałubicki zwraca uwagę na fakt, że inkaso za I ratę będzie wypłacane zgodnie ze
starymi zasadami. Zwraca się także z zapytaniem, co z wypłatą inkasa w przypadku gdy
(sołtysem) inkasentem jest Radny?
Skarbnik poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym nie zakazuje sprawowania
funkcji sołtysa (inkasenta) i radnego.
Radny P. Pałubicki zwrócił się z pytaniem, co w przypadku, gdy inkasent nie wpłaci
zainkasowanej kwoty podatku w terminie?
Skarbnik poinformował, że w takim przypadku nie przysługuje inkaso sołtysowi i obciążany
jest odsetkami.
Radna E. Fryckowska zwróciła się z zapytaniem, co wpłynęło w ciągu tygodnia na zmianę
projektu uchwały?
Wójt zauważył, że projekty uchwał są omawiane i analizowane przez wszystkie Komisje
Rady. Komisja Rewizyjna złożyła taki wniosek i po merytorycznej dyskusji uznał, że należy
go uwzględnić.
Radny K. Żukowski zwrócił się z pytaniem, co się stanie, jeżeli przyjęcie przedłożonego nam
projektu uchwały przełożymy na następną sesję?
Skarbnik poinformował, że ta uchwała stanowi prawo miejscowe i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zacznie obowiązywać 14 dni po
opublikowaniu. Niepodjęcie uchwały będzie skutkowało tym, że z uwagi na czas jaki
oczekuje się na publikację, może zaistnieć taka sytuacja, że inkaso za II ratę będziemy także
zmuszeni wypłacić na dotychczasowych zasadach. Ponadto poinformował, że zmiana
w przedstawionym projekcie do pierwotnego polega na tym, że w pierwszym inkasenci mogli
pobierać podatek od podatników, których I rata nie przekraczała w wymiarze 1 tys. zł.
Obecny projekt pozwala inkasentowi pobierać podatek od każdego podatnika, bez względu
na wysokość wymiaru, ale inkaso otrzyma tylko za kwotę 1 tys. zł.
Radny K. Żukowski zauważył, że intencją było, by inkasenci nie chodzili po wsi z dużą
gotówką.
Skarbnik zauważył, że funkcja inkasenta zawsze była obarczona ryzykiem. Inkasenci są
ubezpieczeni. W swojej dokumentacji mamy wszystko odnotowane: ilość nakazów,
upomnień, kwoty zainkasowane przez inkasentów.
Radna I. Tabaka stwierdziła, że podczas ich posiedzenia, które odbywali wspólnie z Komisją
Infrastruktury i Budżetu także padł taki wniosek. Przekonano ich, że z uwagi na koszty
i ryzyko lepiej nie zmieniać projektu. Teraz okazuje się, że po spotkaniu Komisji Rewizyjnej
zmienia się decyzję. Nie pierwszy raz stawia się Radnych w takiej sytuacji.
Radny K. Żukowski podtrzymuje stanowisko przed mówczyni.
Radny K. Badowski zauważył, że członkowie Komisji rewizyjnej wnieśli swoje wnioski
zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami.
Radny P. Pałubicki zwrócił uwagę, że intencją Komisji jest to, by sołtysów nie wyłączać od
dużych podatników.
Przewodnicząca Rady J. Karaś poinformowała, że uczestniczyła w posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej. Dyskusja nad projektem uchwały była bardzo merytoryczna. Przysłuchując się
dzisiejszej dyskusji jest skłonna do zdjęcia uchwały z porządku obrad, do czasu ponownego
jej przeanalizowania przez Komisję Rady, ale w tym wypadku wszystkie procedury się
wydłużą i działają na naszą niekorzyść.
Radna E. Fryckowska prosi, by Radni nie unosili się emocjami. Radnym z pozostałych
Komisji, tj.: Kultury i Oświaty oraz Infrastruktury i Budżetu chodzi o fakt, że jeżeli na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zapadła decyzja o zmianie pierwotnego projektu uchwały, to
należało pozostałych Radnych poinformować o tym fakcie. Członkowie tych komisji mogli się
spotkać nawet dzisiaj przed sesją, by omówić zaproponowaną zmianę.
Radny P. Pałubicki uważa, że w związku z tym, iż pod wpływem dyskusji i przedstawionych
argumentów członków Komisji Rewizyjnej Wójt dokonał zmiany projektu uchwały, to Wójt
powinien powiadomić pozostałych Radnych o zmianach a nie członkowie Komisji Rewizyjnej
w ramach współpracy z pozostałymi Radnymi.
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Przewodnicząca Rady J. Karaś także uważa, że Radni przed sesją winni znać wszystkie
projekty uchwał. Zastrzegła, że będzie bezwzględnie przestrzegać terminów składania
projektów uchwał.
Radna A. Łomża podsumowując dyskusję stwierdziła, że Wójt wycofał swój pierwszy projekt
uchwały i w to miejsce wprowadza drugi projekt uchwały w tej samej sprawie. Z toczącej się
dyskusji wnioskuje, że kwota jaka zostanie wypłacona inkasentom jest nie do wyliczenia.
Skarbnik zapewnia, że budżet nie jest narażony na straty. Wielcy podatnicy i tak płacą swoje
zobowiązania przelewem lub w kasie Urzędu.
Radna I. Tabaka prosi, by w przypadku wprowadzania zmian w treści podejmowanych
uchwał powiadamiać wszystkich Radnych, chociaż dzień przed posiedzeniem.
Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta /12 za, 2 przeciw,
1 wstrzymujący/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
Radny M. Olech zauważył, że Rada powinna podjąć działania w celu wykluczenia inkasa.
Uważa, że najlepszym rozwiązaniem, jego zdaniem, będzie ustalenie miesięcznej diety dla
sołtysa, która pokrywałaby jego wydatki związane ze sprawowaniem tej funkcji. Ta dieta
winna być uchwalona przed następnymi wyborami sołtysów. Osoba chętna do wykonywania
tej funkcji będzie znała wysokość apanaży i sama zdecyduje, czy chce być sołtysem.
Zapobiegnie to także zaskakiwaniu sołtysów zmianami.
l)
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 oraz zmiany uchwały nr XIV/100/2012 Rady Gminy
Dębnica Kaszubska z dnia 25.01.2012 r.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 13 do
protokołu/.
Wójt Gminy zapoznał z uzasadnieniem do uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt nie był omawiany na
posiedzeniach poszczególnych komisji.
Radna E. Fryckowska uważa, że w § 2 winien być zapis Józefem Dańczakiem.
Sekretarz poinformowała, że jest to dosłowny cytat z poprzedniej uchwały i musi być
zachowana forma.
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 /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.
ł)
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2012 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poinformowała, że projekt nie był omawiany na
posiedzeniach poszczególnych komisji. Z treścią uchwały zapoznani zostali tylko członkowie
Komisji Rewizyjnej. Poprosiła Skarbnika o zapoznanie Radnych z uzasadnieniem do projektu
uchwały.
Skarbnik poinformował, że nie planował w porządku sesji podjęcia tej uchwały. Jednak
w okresie od ustalania porządku obrad do dnia dzisiejszego nastąpiły zmiany. W tym
okresie wpłynęła do nas decyzja z Agencji Nieruchomości Rolnych o przyznaniu środków na
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budowę dróg w osiedlach popegeerowskich. Otrzymaliśmy środki w wysokości 397.688 zł.
na budowę dróg w Kotowie, Motarzynie, Ochodzy, Maleńcu, Gogolewie i Skarszewie
Górnym. Te środki są znaczone i nie mogą być wykorzystane na inne cele. W związku z tym,
że bez wprowadzenia tych środków do budżetu nie można rozpocząć procedur
przetargowych, podjął z Wójtem decyzję o przedłożeniu projektu uchwały na sesji w dniu
dzisiejszym. Poinformował, że wszelkich wyjaśnień, jeżeli zajdzie taka konieczność, będzie
udzielał w trakcie czytania projektu uchwały budżetowej.
Zastępca Przewodniczącej Agnieszka Łomża odczytała projekt uchwały. / załącznik Nr 14 do
protokołu/.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta /15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujących/.
Uchwała stanowi załącznik Nr 29do protokołu.
Ad 3
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś
poprosiła Zastępcę Przewodniczącego
Agnieszkę Łomżę o przedstawienie Planu zbywania nieruchomości na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska z dnia 02.02. 2012 r.
Zastępca Przewodniczącego Agnieszka Łomża przedstawiła plan zbywania nieruchomości
na terenie Gminy Dębnica Kaszubska (załącznik Nr 15 do protokołu).
Wójt Gminy zapoznał Radnych z powierzchnią działek proponowanych do zbycia.
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?
Radny P. Pałubicki zwrócił się z prośbą, by dane dotyczące powierzchni działek były
umieszczane w Planie.
Radny M. Olech prosi o podanie statusu działki położonej w Dębnicy Kaszubskiej przy ul.
Lipowej (dz. 111/30).
Wójt poinformował, że jest to działka budowlana.
Radni nie wnieśli innych uwag do przedstawionego Planu.
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś zarządziła głosowanie nad planem zbywania
nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 02.02.2012 r.
W wyniku głosowania plan zbywania nieruchomości na terenie Gminy został
przyjęty jednogłośnie (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).
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 26 stycznia 2012 r. do
28 lutego 2012 r. / sprawozdanie stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poprosiła o złożenie sprawozdania
z wykonania uchwał.
Sprawozdanie z wykonania uchwał za okres od 26.01 2012 r. do 28.02.2012 r. przedstawiła
Sekretarz Gminy /załącznik Nr 17 do protokołu/.
Przewodnicząca Rady J. Karaś poinformowała Radnych, że Wójt Gminy postanowił
uhonorować dyrektora Szkoły Podstawowej w Motarzynie – pana Gabriela Konkela - listem
gratulacyjnym za działalność na płaszczyźnie kulturalnej i jej promowanie poza granicami
gminy ( prowadzenie zespołu folklorystycznego JANTAR przy Szkole Podstawowej).
Zapoznała Radnych z treścią listu gratulacyjnego. Poprosiła dyrektora o wystąpienie
i wspólnie z Wójtem Gminy wręczyli przyznany list gratulacyjny.
G. Konkel podziękował za dostrzeżenie jego działań na rzecz kultury. Poinformował, że nie
spocznie na laurach i dalej będzie promował gminę na tej niwie.
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Przewodnicząca Rady J. Karaś otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami.
Radna A. Łomża zwróciła się z zapytaniem, w którym miejscu ma być zlokalizowana stacja
bazowa sieci komórkowej w miejscowości Dębnica Kaszubska?
Wójt poinformował, że na działce prywatnej w okolicach „Zielonego Wzgórza”.
Radna A. Łomża prosi o przedstawienie wniosków ze spotkania z Prezesem
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku.
Wójt poinformował, że do Urzędu wpływają ciągle pisma informujące o ograniczeniu kursów.
Mimo rezygnacji firmy NORD EXPRES z obsługi niektórych kursów, brak jest
zainteresowania ich przejęciem przez innych przewoźników. Aktualnie PKS rozważa
możliwość zawieszenia kursu do Podwilczyna. Decyzje tłumaczą małym zainteresowaniem
ze strony pasażerów. Stawiają nam tak jaki inni warunki, że połączenia będą utrzymywane,
jeżeli będziemy partycypować w kosztach utrzymania tych kursów. Obecnie złożył wniosek
do PKS Słupsk oraz Bytów o uruchomienie linii autobusowej z Gogolewka w kierunku
Słupska. Mieszkańcy tamtego terenu mają utrudniony dostęp do komunikacji zbiorowej.
Aktualnie wniosek jest rozpatrywany i prowadzone są badania obciążeniowe. Uruchomienie
kursu uzależnione jest od frekwencji pasażerów.
Radny K. Badowski zwrócił się z zapytaniem, czy Gmina planuje ogłoszenie przetargu na
dowóz wszystkich dzieci z terenu gminy do szkół? Uważa, że organizacja dowozu przez
jednego przewoźnika będzie korzystniejsza, niż ta funkcjonująca obecnie świadczona przez
różnych przewoźników.
Wójt poinformował, że nie. Jego zdaniem taka organizacja dowóz nie zda egzaminu.
Radna A. Łomża w związku z informacją o spotkaniu z inwestorami Elektrowni Wiatrowych,
prosi o informację, czy w tej sprawie są jakieś nowe propozycje?
Wójt poinformował, że nie. Rozmowy dotyczyły planowanych inwestycji w miejscowościach
Budowo i Dobieszewo.
Radna A. Łomża prosi także o informacje dotyczące powołanej Gminnej Rady Sportu. Prosi
o podanie celu jej powołania oraz kompetencji.
Wójt zauważył, że na terenie Gminy jest duże środowisko sportowe. Mamy też wybitnych
sportowców. Dostrzega duże zaangażowanie tej grupy w działalność na tej płaszczyźnie.
Sądzi, że to gremium będzie pomocne w spełnieniu oczekiwań społeczeństwa w zakresie
rozwoju działalności sportowej na terenie gminy. Gmina nie utrzymuje klubów sportowych,
a tylko je wspiera. Ma nadzieję, że dzięki działalności tej Rady będzie dobre przełożenie na
samorząd. Rada Sportu będzie analizować podejmowane inicjatywy w zakresie rozwoju
sportu i przedkładać informacje. Zauważył, że na terenie gminy jest dużo obiektów
sportowych, które mają obłożenie. Jedno z zadań Rady Sportu to przedłożenie planu
organizacji zajęć na tych obiektach.
Radna I. Tabaka poinformowała, że będzie to twór opiniotwórczy, który będzie prowadził
dialog z samorządem.
Radny A. Ślipek zwrócił się z zapytaniem o skład ilościowy tej Rady.
Radna I. Tabaka poinformowała, że Rada Sportu składa się z 13 osób. W skład wchodzą po
jednym przedstawicielu z każdego klubu sportowego, nauczyciele, pracownik urzędu.
Radna A. Łomża zwróciła się także z zapytaniem, czy samorząd będzie interesował się
pozyskiwaniem energii cieplnej do ogrzewania budynków komunalnych ze słomy?
Wójt zauważył, że musimy szukać nowych rozwiązań w zakresie ogrzewania naszych
obiektów. W pewnym okresie było głośno o budowie sieci gazociągu. Obecnie Bałtyk Gaz
ociąga się z tą inwestycją. Zgłaszaliśmy akces wykorzystania gazu do celów grzewczych.
Zmiana systemu ogrzewania w Szkołach w Motarzynie i Dębnicy Kaszubskiej przynosi
efekty. W znaczny sposób obniżono koszty ogrzewania. Obecnie musimy podjąć decyzje
dotyczące sposobu ogrzewania Gimnazjum, gdyż olej opałowy jest bardzo drogi i koszt
ogrzania tego obiektu jest bardzo wysoki. Zaprosił audytora do obejrzenia tego obiektu
w celu zaproponowania najbardziej korzystnej formy ogrzewania. Będziemy musieli podjąć
decyzję w tej kwestii.
Radna A. Łomża zwróciła się z zapytaniem, czy podjęta uchwała o powierzeniu realizacji
pieczy zastępczej nad rodziną, nakłada na Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązek
rozliczania się przed Radą?
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Sekretarz Gminy poinformowała, że nie. Rada Gminy uchwałą wyznaczyła Ośrodek Pomocy
Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy.
Ad 5
Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Karaś poprosiła Przewodniczących Komisji
Rady o złożenie sprawozdania z działalności miedzy sesjami.
a/
Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Elżbieta Fryckowska poinformowała,
że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się na 3 posiedzeniach. I tak: 1 wspólne
posiedzenie wszystkich komisji, na którym omawiano stan dróg powiatowych, działalność
ZGK Spółka z o.o., kalendarz imprez kulturalnych; 1 wspólne z członkami Komisji
Infrastruktury i Budżetu, na którym opiniowano materiały na dzisiejszą sesję Rady Gminy.
Na kolejnym posiedzeniu spotkaliśmy się z działaczami sportowymi z terenu gminy.
Spotkanie przebiegało w spokoju i merytorycznej atmosferze. Na tym spotkaniu powołano
Gminną Radę Sportu oraz przyjęto regulamin. Ustalono, że pierwsze spotkanie tego organu
odbędzie się 12 marca 2012 r. Na terenie naszej gminy najpopularniejszą dziedziną sportu
jest piłka nożna. Na tym spotkaniu pojawiły się nowe propozycje, które dotyczyły rozwoju
lekkoatletyki, zajęć z dziećmi przedszkolnymi oraz opieki nad obiektami sportowymi i
dostępu do nich. Zgłaszano zastrzeżenia do wykorzystania obiektów przy Szkole
Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej. Ma nadzieję, że powstała Rada Sportu rozwiąże ten
problem i wiele innych. Rada Sportu będzie także wnioskować o zmiany obowiązujących
uchwał czy zarządzeń oraz proponować nowe rozwiązania w tym zakresie.
b/
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu Karol Żukowski poinformował,
że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się na dwóch posiedzeniach. Pierwsze
wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady poświęcone było analizie stanu dróg
powiatowych, funkcjonowania ZGK Spółka z o.o. oraz planu imprez kulturalnych Gminnego
Ośrodka Kultury. Na kolejnym posiedzeniu w pierwszej jego części członkowie we własnym
gronie analizowali raport o stanie środowiska województwa pomorskiego. W dalszej części
wspólnie z Komisją Kultury i Oświaty opiniowano materiały na dzisiejszą sesję Rady Gminy.
Radna E. Fryckowska poprosiła o przedstawienie wniosków z tego raportu.
Radna A. Łomża poinformowała, że z treści tego raportu nic nie wynika. Wynika tylko to, że
żyjemy w strefie wybuchu. Brakuje charakterystyki poszczególnych regionów naszego
województwa. Tylko w jednym miejscu jest mowa o pomiarze hałasu i zapyleniu dla Słupska.
W tym opracowaniu nie wspomina się nawet o obszarach Natura 2000. Analizując ten raport
stwierdza, że niewiele różni się od poprzednich raportów. Zacytowała kilka jego fragmentów.
c/
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Paweł
Pałubicki
poinformował,
że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się na dwóch posiedzeniach. Jedno, tak jak
wspominali przedmówcy, wspólne wszystkich komisji rady oraz jedno we własnym gronie na
którym opiniowano materiały na dzisiejszą sesję.
Ad 6
Przewodnicząca Rady Jadwiga Karaś poprosiła Radnych o składanie interpelacji.
Radny Paweł Pałubicki zwrócił się z zapytaniem, czy Urząd Gminy podjął czynności w celu
zabezpieczenia przed dewastacją drogi dojazdowej do Goszczyna?
Powyższe motywuje tym, że w Goszczynie ma być zlokalizowana składnica drewna. Ciężkie
samochody zwożące i wywożące drewno, przy tak dużym obciążeniu tej drogi brukowej,
doprowadzą do szybkiej jej dewastacji. Uważa, że na etapie tych planów powinno się
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wystąpić do Starostwa Powiatowego o ustawienie znaku zakazu wjazdu samochodów
ciężarowych pow. 10 ton lub rozpocząć negocjacje
z Nadleśnictwem w sprawie utrzymania tej drogi.
Radny Krzysztof Badowski prosi o informację dotyczącą naprawy drogi powiatowej
zniszczonej przez ciężki sprzęt wywożący drewno z lasu na odcinku Łysomice - Mielno?
Prosi o informację, czy odbyło się spotkanie zainteresowanych stron, to jest: Starostwa,
Nadleśniczego i Urzędu Gminy? Jeżeli tak, to prosi o informację dotyczącą wyników tego
spotkania.
Ad 7 – 8
Przewodnicząca
i zapytań.

Rady

Jadwiga

Karaś

poprosiła

o

składanie

wniosków

M. Olech zwrócił się z zapytaniem, kiedy rozpocznie się budowa nawierzchni na ulicy
Fabrycznej? Prosi także, po raz kolejny, o informację, kiedy zostaną wykonane jakiekolwiek
prace remontowe na tzw. „łączniku” przy gimnazjum. Stan tamtych dróg jest w bardzo złym
stanie, drogi są zalewane.
Wójt poinformował, że w najbliższym okresie zostaną uruchomione procedury związane
z przetargiem na wykonanie nawierzchni na ulicy Fabrycznej. Odnośnie „łącznika”
poinformował, że są środki na ten cel i w najbliższym czasie (najpóźniej do końca maja) ten
problem będzie rozwiązany. Ponadto poinformował, że w związku z bardzo złym stanem
dróg na osiedlu Północ poszukuje sposobu rozwiązania tego problemu.
Radny K. Żukowski poinformował, że nadal nie jest rozwiązany problem dojazdu dzieci
z Podwilczyna do szkoły oraz ich powrotu. Jego zdaniem problem powiększa się.
Z informacji, które posiada, autobus PKS ma być przesunięty na późniejszą godzinę. Jak
w tym przypadku dzieci będą dowożone, gdyż ich powrót będzie odbywał się później?
Samochód Mitsubishi w niektóre dni dowozi do Podwilczyna po 1 dziecku, gdyż dzieci z tej
miejscowości kończą zajęcia o różnych porach (Szkoła Podstawowa). Brak koordynacji
w planach lekcji. Uważa, że taka sytuacja nie może trwać. Prosi, by zastanowić się nad
ręcznym sterowaniem dowozu dzieci. Nadal występują bariery w dowozie dzieci i ich
odwozie na zajęcia pozalekcyjne czy dyskoteki – dotyczy to uczniów Gimnazjum. Ostatnio
dzieci o fakcie, że nie mają zapewnionego odwozu po dyskotece dowiedziały się w ostatniej
chwili. Rodzice nie mieli szans, by wspólnie zorganizować przywóz dzieci i każdy z rodziców
na własną rękę odbierał swoje dziecko. Zwrócił się także z zapytaniem, dlaczego cena biletu
miesięcznego za miesiąc, w którym były ferie, była taka sama jak za pozostałe miesiące?
Jeżeli nie ma możliwości kupienia biletów po niższej cenie, to czy nie należy
z przewoźnikiem wynegocjować dodatkowych kursów właśnie na takie cele jak organizację
dojazdów i powrotów z zajęć, czy innych imprez organizowanych po godzinach lekcyjnych.
Radny I. Ziółkowski zwrócił także uwagę na fakt, że cena biletów dzieci dojeżdżających
z Podwilczyna do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej jest różna, i tak:
Szkoła Podstawowa płaci za 1 bilet 87 zł a Gimnazjum 70 zł. Dlaczego jest taka różnica?
Wójt zauważył, że ma sprzeczne informacje. Pani Dyrektor Gimnazjum informowała, że
odwozu po dyskotece nie organizowała dla uczniów z Podwilczyna, gdyż akces uczestnictwa
w dyskotece złożyła tylko 1 osoba. Do dowozu dzieci do szkół wykorzystuje się autobusy
PKS, mikrobus szkolny oraz w razie potrzeby nasz samochód. Nie odmawia dyrektorom
w wypadkach, gdy zwrócą się z prośbą o udostępnienie naszego gminnego samochodu.
Nie potrafi natomiast powiedzieć, jakie jest obciążenie poszczególnych kursów.
Radny K. Żukowski stwierdził, że w dyskotece na pewno uczestniczyło więcej niż jedno
dziecko z Podwilczyna. Proponuje, by usiąść i wspólnie opracować harmonogram dowozu
dzieci. Uważa, że plan lekcji ( dot. Szkoły Podstawowej) jest układany pod nauczycieli, a nie
pod dobro ucznia. Ponadto uważa, że pani Dyrektor Gimnazjum okazuje niechęć w stosunku
do rodziców.
Radna E. Fryckowska zauważyła, że ten temat był już analizowany. Panie Dyrektorki
zapewniały, że nie będzie problemów z dojazdami dzieci na tego typu zajęcia i imprezy.
Życie jednak pokazuje, że problem nie został rozwiązany. Ze swojej strony poinformowała,
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że dzieci, które reprezentują Szkołę Podstawową w konkursach na szczeblu powiatu,
województwa ( zajmując czołowe miejsca), także mają problem z dojazdem. W celu
umożliwienia im udziału w tych konkursach dzieci wożone są przez rodziców lub
nauczyciela. Jest to świadome łamanie prawa. Nie można wozić dzieci prywatnymi
samochodami. W razie wypadku mogą być duże problemy dla szkoły i organu
założycielskiego.
Wójt stwierdził, że jest zaskoczony tą informacją. Zapewnił, że jeszcze nie było takiej
sytuacji, że odmówił Dyrektorowi udostępnienia samochodu gminnego w takim celu. Jeżeli
z różnych przyczyn nasz samochód nie może być wykorzystany, to w niektórych
przypadkach włącza się samochód z OPS. Prosi, by zgłaszać takie przypadki.
Radna I. Tabaka prosi, by nie generalizować tego tematu. Szkoła w Motarzynie przedstawiła
pani Dyrektor w Gogolewie plan – potrzeby w zakresie korzystania z autobusu szkolnego.
Nie spotkała się jeszcze z odmową w przypadkach, gdy jest on potrzebny. Potwierdza także
słowa Wójta, że nie spotkała się z odmową ze strony urzędu, jeżeli chodzi o zapewnienie
transportu na przewóz dzieci na konkursy, czy zawody sportowe. Uważa, że wszystko zależy
od chęci organizacji.
Przewodnicząca Rady J. Karaś stwierdziła, że Dyrektorzy wyłaniani są w drodze konkursu
i są zobowiązani do czuwania nad działalnością powierzonej im jednostki. Jej zdaniem nie
może dochodzić do takiej sytuacji, że uczeń jest dla nauczyciela. Zawsze powinno być tak,
że nauczyciel jest dla ucznia.
Radna A. Łomża prosi o informacje dotyczące „14 pensji dla nauczycieli”. Zwraca się
z zapytaniem, czy oznacza to, że nauczyciele na terenie naszej gminy nie otrzymują średniej
pensji i w związku z tym jednorazowo z budżetu musimy na ten cel wydać 200 tys. za 2011
rok?
Wójt zauważył, że pensum nauczyciela opiewa na 18 godzin pracy w tygodniu.
Sekretarz poinformowała, że jest to skomplikowany proces. Takie uprawnienie gwarantuje
Karta Nauczyciela. Przysługuje nauczycielom, którzy nie otrzymają średniej pensji w ciągu
roku. W szkołach, gdzie nauczyciele mają nadgodziny, te kwoty są niewielkie, natomiast
w szkołach gdzie nauczyciele pracują tylko na etacie, te kwoty są znaczne. Duży wpływ na
wysokość tego świadczenia mają urlopy zdrowotne, a tych w roku bieżącym jest aż 10.
Nie mamy na to wpływu. Na wysokość tej kwoty także mają wpływ grupy awansu
zawodowego.
Przewodnicząca Rady J. Karaś prosi, by zainteresowane Komisje ten temat szczegółowo
omówiły na posiedzeniach we własnym gronie.
Radna E. Fryckowska zwróciła się z zapytaniem, czy prawdą jest, że sprzątaczki ze szkoły
nie otrzymują jeszcze pensji w wysokości najniższego wynagrodzenia, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami od 01 stycznia?
Wójt poinformował, że jest to nieprawda. Decyzja w sprawie podniesienia pensji w tej grupie
pracowników zapadła od razu.
Radny K. Badowski zwrócił się z zapytaniem, czy prawdą jest, że ORLIK ma być zamknięty
dla osób starszych? Młodzież ma do dyspozycji obiekty przyszkolne. Osoby starsze
korzystają z tego obiektu w zorganizowanych grupach i po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z osobą odpowiedzialną za ten obiekt.
Radna I. Tabaka zauważyła, że ten obiekt jest czynny od poniedziałku i jest dostępny dla
wszystkich. Nie może być takiej sytuacji, że odmawia się grupom starszym.
Wójt zauważył, że ORLIK jest obiektem gminnym i każdy ma prawo z niego korzystać.
Uważa, że w okresie wiosenno – jesiennym gdy jest możliwość korzystania z boisk
trawiastych, należy preferować korzystanie z tych obiektów. Boiska na ORLIKU wykonane są
z igielitu, który ulega niszczeniu i wymaga okresowych prac pielęgnacyjnych. Te prace są
kosztowne.
Sołtys wsi Podole Małe zauważyła, że w dniu dzisiejszym dużo mówiono o remontach dróg.
Uważnie przysłuchiwała się dyskusji w tej materii ale nie słyszała nic o remoncie drogi
w Podolu Małym, która zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady, miała być w tym roku
remontowana. Ta droga to jedno wielkie błoto.
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Wójt zauważył, że na terenie gminy prace na drogach wykonywane są przy współudziale
środków zewnętrznych, pochodzących z różnych źródeł. Na dzisiejszej sesji omawialiśmy te
zadania, które będą realizowane na drogach, na które otrzymaliśmy środki znaczone
z Agencji Nieruchomości Rolnych. Droga w Podolu Małym jest planowana do wykonania przy
współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego. Tych środków jeszcze nie otrzymaliśmy.
Trwają prace urbanistyczne niezbędne do realizacji tego zadania. Zapewnił, że zaplanowane
prace w tej miejscowości zostaną w tym roku wykonane.
Sołtys wsi Dobra zwraca się z zapytaniem, kiedy zostaną wykonane przyłącza wodne do
każdej posesji?
Wójt poinformował, że prace związane z budową sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy
wykonywane są w ramach różnych środków. W Dobrej to zadanie było wykonywane przez
pracowników ZGK z naszych środków. Pozostało do wykonania ok. 300 m rozprowadzenia
do poszczególnych posesji. ZGK dokona rozprowadzenia tej sieci w ramach zadań
własnych.
T. Kraus prosi o informacje w następujących sprawach:
- kiedy nastąpi poprawa stanu ulicy Sikorskiego? Obecnie dzieci chodzą po kolana
w błocie.
- jak samorząd zamierza rozwiązać problem oświetlenia ulicznego osiedla Północ.
Do czasu rozwiązania tego problemu prosi o 3 punkty świetlne na ulicy Sikorskiego.
- Planowanego zakresu usług świadczonych przez Ośrodek Zdrowia po zmianach.
Wójt poinformował, że opracowano harmonogram lokalizacji lamp oświetlenia ulicznego,
który zatwierdziła Rada Gminy i będzie sukcesywnie realizowany. W celu poprawy całej
infrastruktury osiedla Północ w roku ubiegłym złożono wniosek o wartości 2 mln. zł.
w ramach tzw. programu „Schetynówki”. Projekt zakładał budowę ciągów pieszo – jezdnych
oraz oświetlenia ulicznego. Mimo, że spełniał wszystkie wymogi, nie uzyskał akceptacji.
Nie potrafi także poinformować, w jaki sposób zostanie rozwiązany temat oświetlenia
ulicznego na tym osiedlu. Należy rozpatrzyć montaż lamp solarowych. Obecnie koszt jednej
lamy to 6 tys. zł. Natomiast jeżeli chodzi o ulice gminne na tym osiedlu to musimy ten
problem rozwiązać kompleksowo. Na jutro zaplanowane jest spotkanie na ten temat. Do tego
czasu będziemy chcieli poprawić stan tych dróg przy wykorzystaniu płyt „jumbo”.Odnośnie
Ośrodka Zdrowia poinformował, że dzierżawcą na chwilę obecną jest pani doktor Stus, gdyż
posiada stosowne uprawnienia, natomiast głównym prowadzącym jest doktor Maśliński.
Taka sytuacja będzie do czasu załatwienia wszystkich procedur związanych z uzyskaniem
niezbędnych uprawnień w tym przedmiocie przez doktora Maślińskiego z Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Interweniował w tej sprawie u Wojewody. Obecnie wszystko jest na
dobrej drodze, by ten ośrodek prowadził doktor Maśliński. Na chwilę obecną problemem
ośrodka jest zbyt mała ilość przypisanych mu pacjentów. Należy wesprzeć lekarzy w celu
przyspieszenia zapisów pacjentów do tej placówki. Przy zapisanej obecnie liczbie osób do
tego ośrodka, brak jest środków na zatrudnienie pielęgniarek. Ośrodek jest duży,
wyremontowany i dobrze wyposażony.
T. Kraus zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z tym, że Urząd jest właścicielem tego
obiektu, przy podpisaniu umowy będzie stawiał jakieś wymogi odnośnie zakresu
świadczonych usług? Dotyczy to labolatorium, gabinetów rehabilitacji.
Wójt poinformował, że przy Ośrodku zdrowia za czasów doktora Szylińskiego działało
podlabolatorium. Działało ono na zasadzie współpracy ze Słupskiem. Koszt uruchomienia
labolatorium przy ośrodku jest bardzo wysoki. Nie wie, czy doktor Maśliński podejmie się
tego zadania? Na pewno nie będzie podlabolatorium. Cu do innych usług także trudno mu
się wypowiadać, gdyż stawiane wymogi odnośnie wyposażenia gabinetów i wykształcenia
kadry są bardzo wysokie. Po zakończeniu procedur będą ogłoszone przetargi.
Po zapoznaniu się z ofertą będziemy zastanawiać się, czy zaproponowane warunki możemy
zaakceptować. Będziemy wnioskować, by zakres nie był niższy niż dotychczas. Jednak nie
spodziewamy się żadnej super oferty.
K. Cypriańska – mieszkanka Dębnicy Kaszubskiej - zwraca uwagę na zły stan ulicy Polnej
w Dębnicy Kaszubskiej. Przypomniała, że wcześniej było im obiecane, że w 2012 roku
zostanie utwardzona ich ulica. Obecnie nic się na ten temat już nie mówi i nie ma jej
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w planach do realizacji. Postawiono tylko 2 punkty świetlne. Zwraca uwagę na fakt, że przy
tej ulicy mieszczą się zakłady, których właściciele płacą podatki. Gmina ma z nich profity.
Zwraca się z zapytaniem, dlaczego ta ulica, mimo że jest jedną z najstarszych w Dębnicy,
jest omijana w remoncie? Stan tej drogi jest fatalny, trudną nią przejść, a co dopiero
przejechać. Droga jest bardzo niebezpieczna. Na zakręcie drogi znajduje się składowisko
okien.
Wójt poinformował, że rozumie emocje. Jednak nikt nie pastwi się nad mieszkańcami.
W Gminie realizuje się inwestycje za 60 mln. zł. Gmina realizuje te zadania, na które są
transze i można pozyskać dodatkowe środki z zewnątrz. Nie możemy wybierać zadań do
realizacji. Programy na zadania w poszczególnych dziedzinach pojawiają się w różnych
terminach. Staramy się pozyskać i wykorzystać jak najwięcej środków zewnętrznych. Drogi
gminne całej radzie leżą na sercu. Część pozyskanych środków jest „znaczona”, tak jak te
z Agencji Nieruchomości Rolnych. Nie możemy ich wykorzystać na inne drogi niż te, które
zostały wskazane. Drogi, które wykonujemy w terenie, są wykonywane ze środków
zewnętrznych, natomiast w Dębnicy Kaszubskiej z własnych środków. Ulica Polna w części
jest zrobiona a na wielu ulicach nie zrobiono jeszcze nic. Ma jednak nadzieję, że ta Rada
w czasie jej kadencji dokończy prace na tej ulicy związane z utwardzeniem.
K. Cypriańska uważa, że stan tej drogi można poprawić wykonując rzetelnie prace
równiarką. Uważa, że istniejące doły należy wyrównać odpowiednim kruszywem, a nie jak
obecnie nawieźć śmieci (gruz, kafle), z których wystają różne metalowe części (druty), które
dodatkowo niszczą samochody.
Wójt stwierdził, że to przez prace równiarki jest taki stan tej ulicy. Prace równiarki ją obniżyły.
Do remontu ulic i dróg wykorzystuje się kruszywo z rozbiórki budynków. Takich dróg na
terenie Gminy jest dużo. Uważa, że zakup kruszywa z kopalni jest sensowny w sytuacjach,
gdy się układa dywanik asfaltowy. Rada przyjęła zasadę, że co roku będzie robiona jedna
ulica w Dębnicy Kaszubskiej.
K. Cypriańska prosi także o fachowy nadzór nad pracownikami, którzy wykonują prace
remontowe. Za te prace płacicie niemałe środki, a są one wykonywane nierzetelnie i bardzo
źle.
Radna A. Łomża zwróciła uwagę na fakt, że temat nadzoru nad realizowanymi pracami
przewija się bardzo często na tej sali. Nie po raz pierwszy ten temat jest zgłaszany
i pokrywa się z naszym zdaniem.
Wójt zapewnił, że droga będzie utrzymywana w przejezdności.
Przewodnicząca Rady J. Karaś stwierdziła, że ma pretensję, że w 2011 roku nie wykonano
remontu na żadnej ulicy w Dębnicy Kaszubskiej. Zapewniła, że uczyni wszystko, by w tej
kadencji wykonać remont ulicy Polnej.
T. Kraus także ma zastrzeżenia co do jakości wykonywanej pracy przez pracowników ZGK.
Jako przykład podał prace wykonywane przez ekipę z zakładu po awarii studzienki na ulicy
Sawickiej. Zwraca także uwagę na dużą różnicę pomiędzy ilością wytworzonej wody a ilością
przyjętych ścieków. Uważa, że temat należy dogłębnie przeanalizować. ZGK dostaje dotacje
z budżetu na montaż wodomierzy.
Radny P. Pałubicki zgadza się z przedmówcami w sprawie złej jakości pracy na drogach.
Uważa, że brak własnej kruszarki ma na to wpływ. Wadą jest także to, że gruz do
wypełniania ubytków nie jest zagęszczany.
Sołtys Wsi Podole Małe pochwaliła za zimowe utrzymanie dróg na ich terenie. Stwierdziła, że
usługodawca bardzo dobrze wykonywał te prace.
Przewodnicząca Rady J. Karaś poinformowała, że do biura Rady wpłynęło pismo Klubu
Sportowego Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Stowarzyszenia SPERANDA w Niepoględziu,
w sprawie dofinansowania wyjazdu instruktora tego klubu Krzysztofa Lehmanna na
międzynarodowy staż KARATE WORD BUDO SAI, który odbędzie się w Japonii. Zapoznała
Radnych z treścią pisma (OK.0004.5.2012 ).
Radny K. Żukowski stwierdził, że tym tematem winna zająć się nowo powołana Rada Sportu.
Radny P. Pałubicki zauważył, że jest to dobrze działający klub. Często reprezentuje naszą
Gminę poza jej granicami. Uważa, że jeżeli instruktor zakwalifikował się na taki staż, to jest
to duże wyróżnienie, i winny w budżecie znaleźć się środki, by wspomóc wyjazd tej osoby.
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Radna I. Tabaka prosi, by ten temat pozostawić bez rozpatrzenia do następnej sesji, gdyż na
najbliższe posiedzenie Rady Sportu został zaproszony zainteresowany.
Wójt także uważa, że w tym przypadku wskazane jest udzielenia wsparcia finansowego.
Uważa, że na ten cel będzie można wygospodarować środki z budżetu przeznaczonego na
promocję Gminy. Taki wyjazd to duże wyróżnienie i ta osoba będzie tam promować naszą
Gminę.
Radni proponują przyznać dofinansowanie w wysokości od 3 tys. do 3,500 zł.
Przewodnicząca Rady J. Karaś poinformowała, że do biura Rady, do wiadomości, wpłynęło
zaproszenie dla członków Komisji Kultury i Oświaty do odwiedzenia i zapoznania się
z działalnością Stowarzyszenia SPERANDA w Niepoględziu (OK.0004.3.2012).
Radna E. Fryckowska poinformowała, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że nie
odwiedzają tej placówki. Stwierdziła, że jeżeli obowiązki zawodowe pozwalają, to członkowie
komisji uczestniczą w organizowanych spotkaniach i imprezach okolicznościowych. Ponadto
poinformowała, że 14.03 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie członków komisji do
Niepoględzia.
Wójt zauważył, że Radni częściej odwiedzają szkołę w Niepoględziu niż szkoły podległe
samorządowi. Prosi, by Radni odwiedzali wszystkie szkoły.
Przewodnicząca Rady J. Karaś poinformowała, że do biura Rady wpłynęło także pismo pana
Grzegorza Mieczkowskiego, mieszkańca Łabiszewa, w sprawie wniesienia zmian do
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica
Kaszubska. Zapoznała Radnych z treścią pisma (OG.0004.4.2012).
Wójt zauważył, że na ten temat w trakcie opracowywania dokumentacji, była burzliwa
dyskusja. Sądził, że ANR nie ma tam już działek do sprzedaży. Sądził, że zainteresowany
wykupił dzierżawione grunty. Ideą było, by stworzyć tam warunki do powstania farmy
wiatrowej. Obecnie wiemy, że tam nie będzie takiej inwestycji.
Radny P. Pałubicki stwierdził, że Radni pamiętają procedurę. Grunty pod inwestycje wiatrowe
były brane na wniosek inwestora lub właściciela. Nie robiono tego na ziemiach ANR.
Zastanawia się, czy planiści nie popełnili błędu? Z tego co pamięta, to cały czas, jeżeli
chodzi o planowane farmy wiatrowe w okolicach Łabiszewie, była mowa o takiej lokalizacji
na terenach Kurii. Jako Radny głosował nad czymś innym.
Przewodnicząca Rady J. Karaś poinformowała, że pismo pana Mieczkowskiego zostanie
przekazane Wójtowi w celu rozpatrzenia i podjęcia stosownych decyzji.
Przewodnicząca Rady J. Karaś poinformowała, że wpłynęło pismo od Wojewody
Pomorskiego ( IN.414.13.2012.EN) przypominające o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych oraz zakresu wymaganych informacji (OG.0043.2.2012).
Wójt Gminy poinformował, że Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku
zaprasza Radnych do odwiedzenia nowoczesnego wysypiska śmieci w Bierkowie. Prosi by
podać termin wyjazdu, to umówi wizytę.

Ad 9
Jadwiga Karaś Przewodnicząca Rady Gminy o godzinie 1530 dokonała zamknięcia
obrad XV sesji Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad.
Protokołowała:
Teresa Kozdroń-Kołacka
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