P R O T O K Ó Ł NR 7.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 30 września 2019 roku
Posiedzeniu przewodniczył Gabriel Zukierski– Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
- Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na IX Sesję Rady Gminy.
2. Dyskusja na temat przywrócenia posterunku policji.
3. Dyskusja na temat zmiany planu zagospodarowania.
4. Dyskusja na temat uruchomienie linii międzygminnej (pismo w załączeniu).
5. Dyskusja na temat opłat za zagospodarowanie odpadów (pismo w załączeniu).
6. Sprawy różne.
ad. 1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z IX
Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie
międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy poruszył sprawę kosztów uruchomienia komunikacji międzygminnej.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w
okresie międzysesyjnym.
2) W dyskusji na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do nowego
roku szkolnego, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił sprawozdanie zwrócił uwagę na adaptacje pomieszczeń na stołówkę w
Dąbrowie Chełmińskiej.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację na temat przygotowania placówek oświatowowychowawczych do nowego roku szkolnego.
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3) W dyskusji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. głos zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie w wykonania budżetu Regionalna Izba
Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2019 r.
4) W dyskusji nad projektem w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na
rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie Królewskim, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Ochotnicza Straż Pożarna wystąpiła z wnioskiem o przejęcie Sali
w Wałdowie Królewskim.

W celu uregulowania stanu użytkowania obiektów oraz

pomieszczeń zajmowanych przez w/w jednostkę niezbędne jest zawarcie umowy.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie
Królewskim.
5) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości
na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy dokonano wykreślenia obiektu w Wałdowie Królewskim.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie przekazania w
użytkowanie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie
Chełmińskiej.
6) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że została przeprowadzona procedura uzgodnienia projektu
regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i
trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
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7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ.
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wałdowo
Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że nazwę ulicy wprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy we wsi Wałdowo Królewskie.
9) W dyskusji nad projektem uchwały przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania

ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu, głos

zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że został przygotowany projekt zawierający wymagane ustawą
prawa i obowiązki w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada Gminy
przekaże przedmiotowy projekt do zaopiniowania organowi regulującemu.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulującemu.
10) W dyskusji nad projektem w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na
2019 rok, głos zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła propozycje zmian.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
11) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata
2019-2029.
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12) W dyskusji na temat sprzedaży działki 30/2 w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił wiosek oraz mapkę sytuacyjną.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie sprzedaży działki 30/2 w
Dąbrowie Chełmińskiej.
18) W dyskusji nad wnioskiem na temat bezpłatnego przejęcia działki nr 6/28 w Wałdowie
Królewskim, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił wniosek.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała bezpłatne przejęcie działki nr 6/28 w
Wałdowie Królewskim.
19) W dyskusji na temat sprzedaży działki nr 314/11 w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił wiosek oraz mapkę sytuacyjną.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprzedaż działki nr 314/11 w Dąbrowie
Chełmińskiej.
20) W dyskusji nad wnioskiem na temat przystąpienia gminy do realizacji programów
polityki zdrowotnej, głos zabrali:
Sekretarz Gminy omówiła program.
Komisja jednogłośnie

pozytywnie zaopiniowała wniosek żeby w przyszłorocznym budżecie

wydzielić kwotę 7 tysięcy na realizację programów polityki zdrowotnej.

Ad. 2.W dyskusji na temat na temat przywrócenia posterunku policji, głos zabrali:
Widzimy potrzebę wsparcie zakupu samochodu oraz dodatkowych patroli policji.
Ad. 3. W dyskusji na temat zmiany planu zagospodarowania, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział ze zmiany planu dotyczy lasu mariańskiego gdzie część przepisów
jest nieaktualna oraz ulicy Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej, koszty zostaną ujęte w
przyszłorocznym budżecie gminy.
Ad. 4. W dyskusji na temat uruchomienie linii międzygminnej, głos zabrali:
Ad. 5. W dyskusji na temat opłat za zagospodarowanie odpadów, głos zabrali:
Poarłą decyzję Osielska
Ad. 6. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
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Ad. 7. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółowała:
Barbara Piórkowska

Przewodniczył:
Gabriel Zukierski
Przewodniczący Komisji
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