P R O T O K Ó Ł Nr 19.2020
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w trybie zdalnym w dniu 30 grudnia 2020 roku
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński – Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg logowania.
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
- Małgorzata Kopaczewska,
- Monika Zakórzewska.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Rady Gminy.
2. Sprawy różne.
ad. 1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXIII
Sesją Rady Gminy: .
1) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Małgorzata Kopaczewska Zwróciła uwagę, że w związku z pandemią nie wszystko co
założono w programie zostało wykonane. Omówiła zagadnienia związane z programem na
2021 rok. Zarezerwowano kwotę na obsługę psychologów.
Komisja w głosowaniu elektronicznym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Dąbrowa Chełmińska
2) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Dąbrowa Chełmińska na rok 2021, głos zabrali:
Monika Zakórzewska powiedziała, że w związku z planowanymi zmianami ustawowymi
program został opracowany na jeden rok. Zwróciła uwagę, że ze względu na specyficzny rok
1

nie wszystko zostało zrealizowane, działania będą kontynuowane w roku przyszłym, gdyż są
związane z bezpośrednim kontaktem z ludźmi.
Komisja w głosowaniu elektronicznym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu
chwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Chełmińska na rok 2021.
3) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Dąbrowa Chełmińska spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczania, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie wniósł zastrzeżeń oraz Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wniósł uwagę, uznając, iż pomoc udzielana na działalność
spółek nie stanowi pomocy de minimis, przedmiotową uwagę uwzględniono w projekcie
uchwały.
Komisja w głosowaniu elektronicznym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska spółkom wodnym,
trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie
nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i palcówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina
Dąbrowa Chełmińska na 2021 r, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały został uzgodniony z dyrektorami podległych
jednostek oraz związki zawodowe.
Komisja w głosowaniu elektronicznym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych
przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
palcówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska na 2021 r.
5) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały oraz mapę graficzną stanowiącą załącznik do uchwały.
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Komisja w głosowaniu elektronicznym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Chełmińska
6) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2020 PLUS,
głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że w związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi
zaktualizowano zadania inwestycyjne zawarte w przedmiotowym programie. W trakcie prac
nad dokumentem dokonano uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Komisja w głosowaniu elektronicznym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2020 PLUS
7) W dyskusji nad projektem uchwały uchylającym uchwałę nr XVII.183.2020 w sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że w związku z faktem iż zasady organizowania i porozprowadzania
obrad sesji w trybie zdalnym zostały unormowane w akcie prawnym wyższego rzędu,
opracowanie zmian w statucie w tym zakresie stało się bezzasadne.
Komisja w głosowaniu elektronicznym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały uchylający uchwałę nr XVII.183.2020 w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że program określa cele, zakres i fory współpracy pomiędzy
samorządem a organizacjami pozarządowymi.
Komisja w głosowaniu elektronicznym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały uchylający uchwałę nr XVII.183.2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
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9) Komisja w głosowaniu elektronicznym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
10) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2020 rok, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił projekt uchwały
Komisja w głosowaniu elektronicznym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
11) W dyskusji w sprawie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach zadania
„Zielona e-Gmina”, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że list intencyjny to wyrażenie woli podjęcia działań zmierzających
do zawarcia w przyszłości umowy na dostawę stacji ładowania pojazdów elektrycznych i
realizacji projektów proekologicznych, związanych z „Zieloną Energią”.
Komisja w głosowaniu elektronicznym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt listu
intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach zadania „Zielona e-Gmina”,
12) W dyskusji w sprawie przejęcia działki 271/55, głos zabrali:
Wójt Gminy omówił wniosek. Powiedział, że działka 271/55 stanowi własność Skarbu
Państwa i stanowi formalny dojazd do działek wymienionych we wniosku. Zwrócił uwagę, że
po przejęciu drogi koszty jej utrzymania będą po stronie gminy.
Komisja w głosowaniu elektronicznym dwoma głosami za, jednym przeciw i trzema
wstrzymującymi, pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przejęcia działki 271/55.
13) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie zawieszenia połączeń kolejowych na trasie
Chełmża – Bydgoszcz, głos zabrali:
Wójt Gminy odczytał projekt stanowiska w w/w sprawie, który stanowi załącznik do
protokołu.
Komisja w głosowaniu imiennym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko w
sprawie zawieszenia połączeń kolejowych na trasie Chełmża – Bydgoszcz.
Komisja nie zajęła stanowiska w/w sprawie.
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Ad.2. W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:
Barbara Piórkowska

Przewodniczył:
Dawid Pałczyński
Przewodniczący Komisji
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