P R O T O K Ó Ł NR 5.2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 26 marca 2019 roku
Posiedzeniu przewodniczył Marek Kuśmierek – 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 V Sesję Rady Gminy.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
ad. 1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z V
Sesją Rady Gminy:
1) Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań
w okresie międzysesyjnym.
2) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że projekt regulaminu uwzględnia uwagi Dyrektora Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Uchwała wraz z załącznikiem zostanie przekazany
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
3) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę
Dąbrowa Chełmińska umowy współpracy uczestników Klastra Energii pn. „Energia Ziemi
Chełmińskiej”, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że klaster energii to cywilnoprawne porozumienie dotyczące
wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z
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odnawialnych źródeł energii. Istnienie klastra i bycie jego członkiem zapewni lepszą pozycję
w rankingu aplikujących wnioskodawców.
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
gminę Dąbrowa Chełmińska umowy współpracy uczestników Klastra Energii pn. „Energia
Ziemi Chełmińskiej”.
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2021, z perspektywą do 2025 roku”, głos
zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że program jest nowym dokumentem strategicznym, opracowanym
zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska. Odbyły się konsultacje z mieszkańcami oraz
wytopiono do odpowiednich organów o opinię.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2021, z
perspektywą do 2025 roku”.
5) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie gminy
Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że górne stawki opłat są stawkami maksymalnymi, jakiem mogą
pobierać przedsiębiorcy posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie gminy.
Przewodniczący Komisji poddał po głosowanie propozycję stawki 18,50 zł
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie
określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na ternie gminy Dąbrowa Chełmińska.
6) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, ze stosownie od zapisów ustawowych wystąpił o zaopiniowanie
projektu przedmiotowej uchwały do związków zawodowych.
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2019
rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów,
psychologów,

logopedów,

terapeutów

pedagogicznych

i

doradców

zawodowych,

zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzących jest gmina
Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że realizują obowiązek ustawowy wystąpił o zaopiniowanie projektu
przedmiotowej uchwały. Poinformował, że zmniejszenie tygodniowego wymarz godzin
dydaktycznych dla dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu wynika z faktu iż dyrektor jako
nauczyciel języka polskiego uczy dwie klasy, które w 2019 roku kończą szkołę. W związku z
tym zasadne jest aby wrócić do poprzedniego wymiaru godzin.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek
oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i
doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem
prowadzących jest gmina Dąbrowa Chełmińska.
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2019 rok, głos zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła propozycję zmian do budżetu gminy na rok 2019.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
9) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029, głos
zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła propozycję zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
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Poinformowała, że zmiana WPF spowodowana jest wprowadzeniem dwóch zadań
inwestycyjnych oraz korektą trzech przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku.
Wójt Gminy powiedział, że chcemy jeszcze raz ogłosić przetarg na termomodernizację
budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata
2019-2029.
10) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie montażu lamp oświetleniowych na ulicy Jasnej w
Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że w sprawie przedmiotowego wniosku spotkała się komisja,
Skarg, Wniosków i Petycji. Przedstawił wyparowane stanowisko W budżecie gminy na rok
2019 nie przewidziano budowy oświetlenia na ulicy Jasnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Realizacja w/w zadnia może być sfinansowana ze środków w ramach realizacji funduszu
sołeckiego sołectwa Dąbrowa Chełmińska przy udziale środków inwestycyjnych budżetu
gminy w kolejnych latach.
Komisja jednogłośnie poparła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała
wniosek w sprawie montażu lamp oświetleniowych na ulicy Jasnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
11) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie remontu drogi, budowy oświetlenia oraz lokalizacji
przejścia dla pieszych, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że w sprawie przedmiotowego wniosku spotkała się komisja,
Skarg, Wniosków i Petycji. Przedstawił wyparowane stanowisko. Komisji zwróciła uwagę, że
środki funduszu sołeckiego, uchwalanego przez zebranie wiejskie i zatwierdzone uchwałą
budżetu gminy na rok 2019 nie przewidują realizacji przedmiotowych zadań, można to
uwzględnić przy uchwalaniu wniosku na realizacje funduszu na rok przyszły z udziałem
środków z budżetu gminy. Komisja zaproponowała wystąpienie do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o lokalizację przejścia dla pieszych. Odnośnie bieżącego utrzymania drogi
rozważyć możliwość zrealizowana zadania w ramach funduszu sołeckiego w roku bieżącym.
Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie remontu drogi, budowy
oświetlenia oraz lokalizacji przejścia dla pieszych.
Ad. 2 Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
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Ad 3. W sprawach poruszono następujące kwestie:
Radny Sławomir Szydło zapytał o lampy w Nowym Dworze.
Wójt Gminy powiedział, że problem został zgłoszony.
W dalszej wypowiedzi poinformował, że zwrócił do niego Nadleśniczy z propozycją
partycypacji w kosztach remontu drogi w Janowie w wysokości 50 tys. złotych.
Komisja uznała w/w propozycję za zasadną .

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółowała:
Barbara Piórkowska

Przewodniczył:
Marek Kuśmierek
Przewodniczący Komisji
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