P R O T O K Ó Ł Nr 15.2020
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 4 sierpnia 2020 roku
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.\
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy
- Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
- Barbara Kapanowska – Kierownik GOPS.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XVIII Sesję Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
ad. 1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XVIII
Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie
międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił sprowadzanie poinformował, że odbyła się wideokonferencja dotycząca
dodatkowych środków z budzeniu państwa.
Radny Dawid Pałczyński zapytał o realizację przetargu na panele.
Wójt Gminy powiedział, że odbył się przetarg nie złożono ofert na pompy.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w
okresie międzysesyjnym.
2) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej do prowadzenia postępowań w
sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że uchwała przekazuje Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji
administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym tj. stypendium szkolnego czy zasiłku szkolnego.
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej do
prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
3) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa
Chełmińska, głos zabrali:
Kierownik GOPS powiedziała, że regulamin został zmieniony, zróżnicowano sposób
ustalania miesięcznej wysokości stypendium szkolnego tj. dochód na jednego członka
rodziny.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Kierownik GOPS powiedziała, że dotychczasowy Statut z uwagi na potrzebę realizacji
nowych zadań wymaga aktualizacji. Wprowadzenie zmian do przedmiotowego dokumentu
wynika z powierzenia Ośrodkowi spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

5) W dyskusji nad projektem w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa
miejscowego, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że szkoły zostały wyposażone w dodatkowy sprzęt zapewniający
uczniom możliwość zdalnej nauki. Wprowadzanie dalszych uregulowań w tym zakresie jest
zbędne.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Gmina Dąbrowa Chełmińska jest gminą wiejską, a
dzięki prowadzonemu wywiadowi środowiskowemu jest w stanie zapewnić pomoc
potrzebującym mieszkańcom, zamieszkującym na obszarze jednostki. Ponadto organizacje,
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których zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym, posiadają na terenie gminy
kontenery, w których mieszkańcy mogą pozostawiać odzież. Natomiast ze względów
sanitarnych, jak również z uwagi na panującą epidemię na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, zapewnienie miejsc, w których można zostawiać żywność jest niewskazane.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.
6) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie ochrony
zdrowia, głos zabrali:
Wójt Gminy zwrócił uwagę, zagadnienie związane z polami elektromagnetycznymi i ich
wpływem na obywateli powinno być poddane odpowiednim badaniami przez właściwe
instytucje

państwowe.

Natomiast

ewentualne

działania,

zmierzające

do

zmiany

dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych, powinny być wprowadzane prawem
powszechnie obowiązującym na terenie kraju, a nie prawem miejscowym. W związku z
powyższym aktualnie nie powinno się podejmować regulacji prawnych w rozpatrywanej
materii przez Radę Gminy.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji w przedmiocie ochrony zdrowia.
7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 marca 2020
roku na Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, głos
zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały oraz przedstawił stanówko Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Komisja nie głosowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 marca 2020
roku na Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 marca 2020
roku na Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, głos
zabrali:
Dyrektor Szkoły powiedział, że nie wie, jakich konkretnie działań dotyczą zarzuty.
Zaznaczył, że zawsze dążył do łagodzenia wszelkich nieporozumień. Skargi są składane do
innych organów i nie może się do nich ustosunkować. Poinformował o kontroli PIP w
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zakresie Zakładowego Funduszu Socjalnego i ewentualnego mobbingu wobec pracowników.
Nie stwierdzono uwag do zarzutów, jeżeli chodzi o relacje z pracownikami. Zaznaczył, że
jest to piąta kontrola na wniosek Związków Zawodowych.
Radna Elżbieta Galant zapytała skąd pojawił się konflikt z nauczycielami.
Dyrektor Szkoły powiedział, że wymiana zdań pomiędzy nim, a nauczycielką, nie było to nic
nadzwyczajnego. W skargach nie przedstawią konkretnych zarzutów. Traktuje to jako bagaż
byciem dyrektorem.
Radna Elżbieta Galant zapytała dlaczego nauczycielka została pozbawiona przywileju
protokołowania.
Dyrektor Szkoły

odpowiedział, że pisała protokół, a następnie głosowała przeciwko

przyjęcia sporządzonego przez siebie protokołu. Jedna z nauczycielek, podczas zebrania
wyszła z niego i wypowiedziała słowa „że może ją dyscyplinarnie zwolnić”.
Radna Elżbieta Galant zapytała, czy wicedyrektor była u biskupa w sprawie nauczycielki
uczącej katechezy.
Dyrektor Szkoły nie udzielił odpowiedzi, poprosił o to zapytać osoby, które w tym
posiedzeniu uczestniczyły. Powiedział, że stara trzymać się z daleka od pewnych osób, żeby
nie zarzucono mu wywierania presji. Zaznaczył, że może się odnieść do rozmów i spotkań w
których uczestniczył.
Radna Elżbieta Galant zapytała czy przydzielał godziny równo wszystkim nauczycielom.
Dyrektor Szkoły

odpowiedział, że

w tej kwestii można się

odnieść do arkusza

organizacyjnego. Zaznaczył, że przydzielając godziny bierze pod uwagę kwalifikacje
nauczyciela z danego przedmiotu. Poprosił o podanie przykładów, kiedy takie zdarzenie
miało miejsce.
Radna Elżbieta Galant powiedziała, że najgorsze, co mogło ją spotkać, to mieszkać na
terenie gdzie była dyrektorem w szkole w której jest taki konflikt.
Wójt Gminy poinformował o słabych wynikach egzaminu ośmioklasistów.
Dyrektor Szkoły zwrócił uwagę, że w każdym środowisku są osoby, którym się coś nie
podoba. Z tych skarg nie wynika żaden konkret. Były skargi na policje, które zostały
umorzone. Jedna z nauczycielek miała do niego pretensje za zwrócenie uwagi, że podczas
lekcji rozmawia przez telefon.
Radny Dawid Baranowski powiedział, że problem wynika m.in. że

pracownicy nie

rozmawiają ze sobą. On nie uczestniczy w tym konflikcie. Powiedział, że można
przeprowadzić mediację i we własnym gronie spróbować dojść do porozumienia. Zwrócił
uwagę jaki wpływ sytuacja ma na uczniów.
Radna Elżbieta Galant powiedziała, że po to jest Rada Pedagogiczna, żeby zorganizować
spotkanie i wspólnie wypracować kompromis.
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Dyrektor Szkoły powiedział, że takich spotkań odbyło się dużo, Każdy buduje relacje wobec
siebie. Patrzymy przez pryzmat osób niezadowolonych, a są osoby, które do pracy
przychodzą z zadowoleniem.

Niezadowolenie wypływa często od tych samych osób.

Wszelkie zdarzenia są rozdmuchiwane, a powinny być rozwiązywane w gronie
pedagogicznym
Komisja sześcioma głosami za, jednym wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 marca 2020 roku na Dyrektora Zespołu
Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
9) Komisja sześcioma głosami za (Radny Marek Kuśmierek wyłączony z głosowania)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na radnego Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska.
10) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2020/2021, głos zabrali:
Wójta Gminy powiedział, że wysokość jednostki paliwa została ustalona na podstawie
informacji o cenach jednostkowych poszczególnych rodzajów paliw, otrzymanych od stacji
paliw działających na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2020/2021.
11) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę nr XXXII.285.2013 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w
miejscowości Wałdowo Królewskie, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że proponuje się wydłużenie ulicy Ogrodowej o kolejną działkę
oznaczoną numerem ewidencyjnym 24/17, obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie oraz
uzupełnia przebieg o działkę numer ewidencyjny 24/2, obręb geodezyjny Wałdowo
Królewskie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę nr
XXXII.285.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie
nadania nazw ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie.
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12) W dyskusji nad projektem w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi
Dąbrowa Chełmińska Nr 5.
13) W dyskusji nad projektem w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności drogowej, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej.
14) W dyskusji nad projektem w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na
2020 rok, głos zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
15) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata
2020-2030.
16) W dyskusji o przejecie na rzecz gminy nieruchomości – działki Nr 126/1 w miejscowości
Bolumin, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że inwestor prywatny wydzielił drogę. To wewnętrzna droga i jej
utrzymanie powinno być w gestii właściciela.
Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie przejęcia działki nr 126/1 w
miejscowości Bolumin.
17) W dyskusji w sprawie propozycji zawarcia porozumienia (dotyczy działki 5/3 w
Boluminie), głos zabrali:
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Wójt Gminy zaproponował, żaby rozpatrzenie wniosku nastąpiło w okresie planistycznym
budżetu gminy na 2021, po wcześniejszym ustaleniu kosztów odszkodowania, budowy sieci
wodociągowej i urządzenia dróg.
Komisja pozytywnie jednogłośnie głosowała za w/w propozycją Wójta.
Ad. 2. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad.3. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
Przewodniczący Komisji odczytał pismo dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej
w sprawie przeprowadzenia ankiety wśród pracowników.
Wójt Gminy poinformował, że w związku ze wzrostem opłat za energię eklektyczną, będzie
wyłączane w okresie nocnym (23 – 4.30) oświetlenie drogowe.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:
Barbara Piórkowska

Przewodniczył:
Dawid Pałczyński
Przewodniczący Komisji
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