P R O T O K Ó Ł NR 25.2021
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 27 października 2021 roku
Posiedzeniu przewodniczył Dawid Pałczyński - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Żaneta Piotrowska - Skarbnik Gminy,
- Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy,
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie materiałów na XXXV Sesję Rady Gminy.
2. Sprawy różne.
ad. 1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z XXXV Sesją
Rady Gminy:
1) W dyskusji nad informacją Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie
międzysesyjnym, głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił informacje o otrzymanych przez Gminę dotacjach z
programu Polski Ład. Dodał, że w związku z koniecznością zapewnienia wkładu
własnego, trzeba będzie zrezygnować z inwestycji budowy ul. Malinowej w Dąbrowie
Chełmińskiej. Dodatkowo na realizację wszystkich inwestycji konieczne będzie
zaciągnięcie kredytu w kwocie około 2 000 000,00 zł.
Powiedział, że w ciągu najbliższych 3 lat nie przewiduje wygaszenia ośrodka zdrowa
w Ostromecku.
Poinformował, że zostało podpisane porozumienie z Gminą Unisław w sprawie zasad
finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy,
w klubie dziecięcym prowadzonym na terenie Gminy Unisław.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację.
2) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy
Dąbrowa Chełmińska we wspólnej realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn.
„Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1544C w miejscowości

Boluminek i Bolumin” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że Gmina będzie liderem tego projektu. Partnerzy będą
się ubiegali o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Regionalnego
Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
woli udziału Gminy Dąbrowa Chełmińska we wspólnej realizacji projektu z Powiatem
Bydgoskim pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1544C w
miejscowości Boluminek i Bolumin” w ramach Programu Regionalnego Fundusze
Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że proponuje się obniżenie podatku od autobusów oraz
doprecyzowano zapis § 3 dodając zwrot: „oraz ochrony przeciwpożarowej.”.
Pozostałe stawki zostaną na dotychczasowym poziomie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
4) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz
terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że wpłynął wniosek w sprawie utworzenia niepublicznego
przedszkola na terenie Gminy, w związku, z czym zaistniała konieczność ustalenia
zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
5) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury

technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, głos zabrali:
Wójt Gminy poinformował, że uchwała w tej sprawie była przedmiotem kontroli
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dostosowanie zapisów uchwały do obowiązujących przepisów.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam.

6) W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031
głos zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa
Chełmińska na lata 2021-2031.
7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
głos zabrali:
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2021.
ad. 2. W sprawach różnych omawiano następujące sprawy:
1) Wójt Gminy poinformował, że zwróci się o rozszerzenie porządku obrad o projekt
uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Bydgoszczy skargi wniesionej przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz - Północ na
uchwałę nr XVII.184.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020

r., zmienioną uchwałą nr XIX.205.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9
września 2020 r. Prokurator zarzucił przekroczenie upoważnienia ustawowego
polegające na

określeniu wysokości opłaty dodatkowej za przejazd osoby bez

ważnego biletu i wysokości opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego dokumentu
poświadczającego upoważnienie do ulgowego przejazdu. Zgodnie z przepisami, rada
gminy ustala jedynie sposób naliczania tej opłaty.
Dodał, że na najbliższą Sesję zostanie przedstawiony projekt uchwały uwzględniający
uwagi Prokuratora.
2) Wójt Gminy poinformował, że wpłynął wniosek mieszkanki o wyrażenie zgody na
ustanowienie służebności przechodu i przejazdu drogi biegnącej wzdłuż sali
gimnastycznej w Ostromecku. W związku z wypowiedzeniem współwłasności,
wnioskująca utraciła dostęp do drogi publicznej. Zaproponował wyrażenie zgody na
ustanowienie służebności drogowej, pod warunkiem przyłączenia nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej.
Komisja jednogłośnie wyraziła wstępną zgodę na ustanowienie służebności drogowej,
pod warunkiem przyłączenia nieruchomości do kanalizacji.
3) Wójt Gminy poinformował, że wyłączanie oświetlenia drogowego w godzinach
nocnych przyniosło oszczędność rzędu 34.000,00 zł, co stanowi 26,99% kosztów. Od
przyszłego roku koszty energii elektrycznej wzrosną o około 100%.
4) Wójt Gminy poinformował, że lawinowo rośnie ilość zbieranych odpadów zielonych.
Dodał, że niebawem rozpoczną się kontrole kompostowników.
5) Wójt Gminy poinformował, że dofinansowanie biletów uczniowskich wyniosło
58.000,00 zł. W przyszłym roku te koszty będą wyższe ze względu na wzrost cen
paliw i planowane podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

6) Wójt Gminy poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Budżetu Rolnictwa,
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zajmowała się m.in. opracowaniem propozycji
zmian wysokości diet radnych i sołtysów oraz wynagrodzeniem Wójta.
Przedstawił zaproponowane stawki:
- Przewodniczący Rady Gminy - 1 500,00 zł,

- Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 800,00 zł,
- Przewodniczący Komisji - 800,00 zł,
- Radna/Radny - 600,00 zł.
Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w propozycji głosowało 6 członków Komisji,
wstrzymujących się – 1.
7) Wójt Gminy przedstawił zaproponowane przez Komisję Budżetu Rolnictwa,
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska stawki diet dla 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,
Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w propozycji głosowało 6 członków Komisji,
wstrzymujących się – 1.
8) Sekretarz Gminy przedstawiła zaproponowane przez Komisję Budżetu Rolnictwa,
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wynagrodzenie Wójta Gminy:
- wynagrodzenie zasadnicze - 8 500,00 zł,
- dodatek funkcyjny - 2 500,00 zł,
- dodatek specjalny - 3 300,00 zł.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w propozycję.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:
Dorota Kraska-Wadych

Przewodniczył:
Gabriel Zukierski
Przewodniczący Komisji

