P R O T O K Ó Ł NR 25.2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 19 października 2021 roku
Posiedzeniu przewodniczył Gabriel Zukierski - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu,
- Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy.
Porządek posiedzenia:
1. Dyskusja na temat projektu budżetu na rok 2022.
2. Dyskusja na temat wysokości diet Radnych Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
3. Dyskusja na temat wysokości diet dla Sołtysów.
4. Dyskusja na temat wynagrodzenia Wójta Gminy.
5. Sprawy różne.
ad. 1. Wójt Gminy omówił główne założenia do projektu budżetu Gminy na rok 2022.
Przedstawił informacje na temat przewidywanych dotacji i subwencji oraz założeń
przepisów Polskiego Ładu.
Poinformował o ilości zebranych w roku 2021 odpadów zielonych oraz kosztach ich
odbioru. Część mieszkańców wnioskuje o przedłużenie terminu odbioru odpadów
zielonych do listopada, ale spowoduje to zwiększenie kosztów. Poinformował, że
podwyżka

stawek

opłaty

za

odbiór

odpadów

komunalnych

spowodowała

zrównoważenie budżetu w dziale gospodarki odpadami. Dodał, że planowana jest
rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Bożena Kuzioła – członek Komisji zapytała, czy śmieci z cmentarzy, jako odpady
specjalne, składowane są w innych miejscach niż wyznaczone?
Wójt Gminy odpowiedział, że parafie nie są ujęte w gminnym systemie odbierania
odpadów

komunalnych.

Odpady

z

cmentarzy

są

wywożone

na

podstawie

indywidualnych umów. Zgodnie z obowiązującym w Gminie systemem, parafie muszą
wywozić odpady na takich samych zasadach, jak firmy.

ad.2. Komisja zapoznała się z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe oraz niektórych innych ustaw.
Wójt Gminy poinformował, że od 2010 r. diety radnych nie uległy zmianie.
Sekretarz Gminy omówiła przepisy regulujące sposób naliczania diet dla radnych.
Dodała, że przewidywana maksymalna kwota diety radnego Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska wynosi 2.147,30 zł.
Wójt Gminy zaproponował następujące stawki diet dla radnych:
- Przewodniczący Rady Gminy -1 500,00 zł,
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 750,00 zł,
- Przewodniczący Komisji - 750,00 zł,
- Radna/Radny - 550,00 zł.
Mieczysław Siewert – członek Komisji zaproponował, by zająć się tematem po
wyborach samorządowych.
Wójt Gminy powiedział, że po wyborach Rada Gminy będzie ustalać wysokość diet na
kolejną kadencję.
Bożena Kuzioła zapytała, jakie są wysokości diet dla radnych w gminach Unisław i
Zławieś Wielka?
Wójt Gminy poinformował, że nie porównywał tych stawek, ale na kolejne posiedzenie
Komisji zostanie przygotowana odpowiednia informacja.
Komisja w wyniku dyskusji jednogłośnie przyjęła zaproponowane przez Wójta Gminy
propozycje diet dla radnych.
ad.3. W dyskusji na temat zmiany wysokości diet dla sołtysów głos zabrali:
Wójt Gminy zwrócił uwagę na zasadność zmiany wysokości diet dla sołtysów oraz
opracowania nowych kryteriów dotyczących liczby mieszkańców. Dodał, że na terenie
Gminy znajdują się sołectwa liczące poniżej 100 mieszkańców.
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie zaproponowała następujące stawki diet
sołtysów:
- sołectwo liczące do 200 mieszkańców - 400,00 zł,
- sołectwo liczące od 201-500 mieszkańców - 500,00 zł,
- sołectwo liczące od 501-900 mieszkańców - 600,00 zł,
- sołectwo liczące od 901 - ... mieszkańców - 700,00 zł.

ad.4. W dyskusji na temat zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy głos zabrali:
Sekretarz Gminy omówiła przepisy regulujące stawki wynagrodzeń pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Według projektu rozporządzenia
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, maksymalne składniki
wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta w gminach liczących do 15 000
mieszkańców kształtują się następująco:
- wynagrodzenie zasadnicze - 10 250,00 zł,
- dodatek funkcyjny - 3 150,00 zł,
- dodatek specjalny (w wysokości 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego) - 4 020,00 zł.
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie zaproponowała następujące składniki
wynagrodzenia Wójta Gminy:
- wynagrodzenie zasadnicze - 8 500,00 zł,
- dodatek funkcyjny - 2 500,00 zł,
- dodatek specjalny - 3 300,00 zł.
ad. 5. W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.
Na tym posiedzenie zakończono.
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