Protokoł Nr XXXIX/2018
Rady Gminy Raciążek
z dnia 20 czerwca 2018r.

Godz. rozpoczęcia – 10.00
Obecność wg załącznika do protokołu.
Obradom przewodniczył Andrzej Sobociński – Przewodniczący Rady Gminy.
Otworzył XXXIX Sesję Rady Gminy, poczym powitał Radnych, Panią Wójt,
zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Raciążek.
Pkt 2.
Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Gminy kontynuując obrady powiedział, że na ustawowy
skład 15 radnych, obecnych jest 12 radnych.
Stwierdził quorum, co oznacza, że Rada Gminy jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Pkt 3.
Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy – czy są uwagi do zaproponowanego porządku
obrad.
Wpłynęło pismo o wprowadzenie uchwały.
Zaproponował, by w pkt 11. wprowadzić uchwałę /kolejne punkty
proponowanego porządku obrad ulegną przesunięciu/:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – z dniem 31.12. 2017r.
wygasła uchwała / z zakończeniem roku budżetowego/ w 2018r. należy
ponownie podjąć uchwałę na kwotę, która nie została przeznaczona w 2017r.
Czy są jeszcze jakieś pytania, co do porządku obrad – jeżeli nie – to kto jest za
przyjęciem porządku obrad ze zmianą
11 radnych głosowało za
/1 radna opuściła obrady/
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Proponowany porządek obrad:
Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy
1. Stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy
4. Informacja Wójta z międzysesyjnej działalności
- wystąpienie Wójta Gminy
- dyskusja
- podjęcie uchwały
6. Informacja z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym
- dyskusja
- podjęcie uchwały
7. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i zapytania z XXXVIII Sesji Rady Gminy
- dyskusja
8. Interpelacje i zapytania radnych.
- dyskusja
9. Rozliczenie zadań rzeczowych za 2017r.
- przedstawienie informacji
- dyskusja
- podjęcie uchwały
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
A) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy, sprawozdania finansowego za 2017r.
• wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2017r.
• zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z
wykonania budżetu
• zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium
• przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium
• wystąpienie przedstawicieli komisji
• dyskusja
B) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2017r.
C) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
za 2017rok.
11. Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej
12. Zmiany do budżetu Gminy Raciążek na 2018r.
- przedstawienie zmian - Skarbnik Gminy
- przedstawienie wniosków przez Komisje Rady
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- dyskusja
- podjęcie uchwały.
13. Zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciążek
na lata 2018 - 2030
- omówienie projektu uchwały – Skarbnik Gminy
- dyskusja
- podjęcie uchwały.
14. Wyrażenie opinii w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
- omówienie projektu uchwały
- opinia Komisji Rady Gminy
- dyskusja
- podjęcie uchwały
15. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Raciążek w 2018r.
- wystąpienie Wójta Gminy
- przedstawienie wniosków przez Komisje Rady
- dyskusja
- podjęcie uchwały
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszonych na XXXIX Sesji Rady
Gminy.
17. Wnioski lub oświadczenia
18. Informacje i komunikaty
19. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

Pkt 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – protokoł był wcześniej udostępniony, radni
zapoznali się, czy są jakieś uwagi.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za przyjęciem protokołu bez czytania.
11 radnych głosowało za
0 radnych było przeciwnych
0 radnych wstrzymało się
Pkt 5.
Informacja Wójta z międzysesyjnej działalności.
Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Raciążek jest za okres
od 30.05.2018r. – 13.06.2018r. – stanowi załącznik do protokołu.
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1. Dokonano płatności za wykonanie 35 szt. przydomowych oczyszczalni
ścieków
(udział własny 154.198,91, pożyczka płatnicza – 361.087,37 zł)
Inspektor nadzoru – 6.457,50 zł
2. Zapłacono udział własny w inwestycji dotyczącej zabezpieczenia jaru
przy
ul. Zamkowej – 66.140,83 zł. Został złożony wniosek o uruchomienie
pożyczki z WFOŚ w Toruniu w kwocie 133.859,17 zł
3. W terminie do 03.06.2018r. nie wpłynęła żadna oferta z banków,
dotycząca obsługi rachunku bankowego gminy wraz z umieszczeniem
bankomatu. Rozpisano nowe zapytanie ofertowe (bez bankomatu).
Termin składania ofert do 15.06.2018r.
4. Do przetargu na udzielenie gminie kredytu długoterminowego w kwocie
3.490,489,8 zł przystąpiły 3 banki. Dokonano wyboru oferty Kujawskiego
Banku
Spółdzielczego
w
Aleksandrowie
Kujawskim.
Kwota za obsługę i udzielenie kredytu do 2020 r. -511.594,49 zł
5. Gmina Raciążek znalazła się na liście Ministerstwa Sportu i Turystyki do
dofinansowania małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym
(tzw.
OSA)
Do Ministerstwa wpłynęło 1416 wniosków z czego 792 zostały
zaopiniowane pozytywnie w tym Gminy Raciążek. Kwota
dofinansowania 50 tyś. zł.
6. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na
dofinansowanie modernizacji drogi w Turzynku – III etap. Kwota
dofinansowania – 76.800 zł.
7. Wraz z delegatem uczestniczyłam w zgromadzeniu Związku Gmin na
którym udzielono absolutorium zarządowi.
8. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (dot. działek przy
boisku sportowym ).
9.
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Do informacji p. Wójt dodała:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście –
Pkt 1.
Dokonaliśmy płatności za wykonanie 35 szt. przydomowych oczyszczalni
ścieków, zapłaciliśmy swój udział własny w inwestycji i zapłaciliśmy jak gdyby
wartość pożyczki płatniczej na kwotę 361.087,37zł. Pożyczkę uzyskaliśmy
z Geting Banku.
Zapłaciliśmy również za inspektora nadzoru, a obecnie po rozstrzygnięciu
przetargu na obsługę kredytu i udzielenie kredytu, najprawdopodobniej w dniu
jutrzejszym zostanie podpisana umowa na udzielenie tych kredytów
i uruchomienie i zostanie uruchomiona I transza w kwocie ponad 182.000zł.,
która dot. inwestycji związanej z budową „przydomówek”.
Pkt 2. – dot. przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej w jarze przy ul.
Zamkowej, zapłaciliśmy wykonawcy swój udział własny, finansowy, natomiast
na dzień dzisiejszy nie została uruchomiona pożyczka z WFOŚ w kwocie
133.859,17
Pkt 3. dot. obsługi rachunku bankowego Gminy, nie wpłynęła żadna oferta,
pomimo tego, że to zapytanie ofertowe drugie, było złożone tylko i wyłącznie
na obsługę rachunku bankowego, bez bankomatu /z bankomatem też nie
wpłynęła żadna oferta/. Jutro udajemy się z p. Skarbnik na negocjacje do
Prezesa Kujawskiego Banku Spółdzielczego.
Pkt 5. – dot. Otwartej Strefy Aktywności – 06.06. br. podjęłam informację /i tak
jest/ Gmina Raciążek otrzyma dotację na zorganizowanie na boisku sportowym
tzw. otwartej strefy aktywności w wersji rozszerzonej, będzie to plac zabaw +
siłownia + miejsce rekreacji i wypoczynku wraz z ogrodzeniem. Finansowanie
jest 50:50, czyli drugie tyle środków Gmina musi zapewnić we własnym
zakresie, co znajdują Państwo w dzisiejszych zmianach do budżetu Gminy.
Podpisałyśmy w międzyczasie umowę z Urzędem Marszałkowskim na
modernizację drogi w Turzynku III etap, kwota dofinansowania jest niższa od
planowanej przez nas w budżecie /było 98.000zł./ - umowa stanowi
o dofinansowaniu na kwotę 76.800zł.
-/ wpłynął wniosek spółki Baza z Torunia o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dot. budowy stacji telefonii komórkowej operatora P4.
Dotyczy to tej samej działki, o którą tutaj w poprzednim okresie toczyły się
„boje”, by tej inwestycji nie było.
Taki wniosek znów wpłynął i naszym zadaniem jest go rozpatrzeć. Obecnie
inwestor otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków, obszerne pismo w tym
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zakresie mam przy sobie, jeżeli Państwo są zainteresowani, proszę się z nim
zapoznać.
-/ 22.06.br. piątek o godz. 17.00 w kawiarni GOK odbędzie się szkolenie odn.
profilaktyki raka jelita grubego oraz badań kolonoskopowych, to jest skierowane
do osób w odpowiednim wieku, plakaty i ogłoszenia mam nadzieje, że trafiły do
sołtysów, jest to opublikowane w bip-ie, plakaty wyłożone są w U.G.
-/ niestety nie udało się gminie pozyskać dotacji na przebudowę ulicy Zamkowej
w Raciążku z rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności
regionu dlatego, że
1. złożyliśmy wniosek, bo mieliśmy nadzieje, że może się uda ale na 22 pkt
jakie można było uzyskać, wyliczając sami, uzyskaliśmy 7 pkt. Gmina nie
znalazła się nawet na liście rezerwowej do dofinansowania tej inwestycji ale
droga nie jest zamknięta, jest kolejne przełożenie terminu naboru wniosków do
PROW i tą ulicę będziemy zgłaszać, o ile ten konkurs zostanie ogłoszony
a planowany jest w miesiącu lipcu.
- w okresie międzysesyjnym odbyły się imprezy:
• I Mundurowy Dzień Dziecka – organizowany
• przez głównych inicjatorów – OSP w Raciążku
• Dzień Dziecka organizowany przez Szkołę Podstawową i GOK
• III Wielkie Święto Rodziny – inicjatywa osób, które są spoza kręgu
urzędowego, są to osoby społecznicy, m.in. Ewa Zabłocka, rolnik –
Dariusz Rewers, ks. Artur Kosierb, Gmina była tylko „dodatkiem”. Dużo
sponsorów i udane Święto.
• Odbył się również Dzień Dziecka w Dąbrówce, który został
zorganizowany przez Radę Sołecką z p. Sołtysem na czele.
• W minioną niedzielę na deskach sceny GOK odbył się XXV Przegląd
Klubów Seniora.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są pytania, proszę o dyskusję.
Radny Kania Jan – pytał czy w pkt 4 nie powstał błąd – „kwota za obsługę
i udzielenie kredytu do 2020r.” - powinno być do 2030r.
P. Wójt – wyjaśniła.
Jednocześnie powiedziała - kiedy byliśmy wraz z p. Delegatem na
Zgromadzeniu Związku Gmin na wiodącą inwestycją Związku Gmin była
budowa ścieżek pieszo- rowerowych przez Związek Gmin - okazało się, że
Związek Gmin pomimo akceptacji Zarządu Województwa z tego wniosku
zrezygnował - z realizacji tej inwestycji z tego względu, że jest bardzo niski
procent dofinansowania inwestycji – 14,2% i obowiązek wykupu gruntów
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i przekazania tych gruntów czy ścieżek rowerowych na rzecz dróg
wojewódzkich albo dróg powiatowych.
Radni nie wnieśli więcej pytań. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy
zamknął dyskusję.
Odczytał Uchwałę Nr XXXIX/341/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania
Wójta Gminy z międzysesyjnej działalności, która przyjęta została
12 głosami za
0 głosami przeciwnymi
0 głosami wstrzymującymi
Pkt 6.
Informacja z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym.
- materiały radni otrzymali.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.
Odczytał Uchwałę Nr XXXIX/342/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania
Wójta z wykonania uchwał, która przyjęta została
12 głosami za
0 głosami przeciwnymi
0 głosem wstrzymującym
Pkt 7.
Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i zapytania z XXXVIII Sesji
Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję, czy są jakieś pytania.
Radna Graczyk Grażyna – Pani Wójt, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado –
dot. pkt 4 /moja interpelacja z ostatniej sesji/ ul. Glinki, kanalizacja – planowane
spotkanie z mieszkańcami do 30 czerwca br. Chciałam zapytać czy wiadomo już
jaki to będzie termin.
P. Wójt – na pewno będzie to przyszły tydzień , będą komunikaty, sms-owe
powiadomienia, ustalimy konkretnie ten termin.
Radna Graczyk Grażyna – to będą komunikaty na stronie internetowej sms – ale
nie wszyscy mają sms – owe powiadamianie.
Wójt – to ich problem.
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Radna zaproponowała, by informacje wywiesić w sklepie.
P. Wójt – mieszkańców ul. Glinki jest niewielu, można na początku ulicy
zamieścić, w środku i na końcu. Kwestia dot. też części mieszkańców ul.
Brzozowej.
Radni nie wnieśli żadnych pytań.
Przewodniczący Rady Gminy – zamknął dyskusję.
Pkt 8.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję.
Radna Zabłocka Ewa – Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Wójt, Szanowni
Radni – ponieważ Pani Wójt wspomniała o III Wielkim Święcie Rodziny,
pozwolę sobie tylko przeczytać protokoł z rozliczenia Wielkiego Święta
Rodziny. Takie spotkanie po zakończeniu Święta odbyło się 15 czerwca br.
w obecności wszystkich przedstawicieli, którzy
współuczestniczyli
i współorganizowali Święto – zał. do protokołu /protokoł z rozliczenia/.
Radna odczytała protokoł z rozliczenia Wielkiego Święta rodziny z dnia
15.06.2018r. Organizatorem była Gmina Raciążek i Stowarzyszenie Hospicjum
Świętego Miłosierdzia w Raciążku.
„Porządek zebrania:
1. przedstawienie rozliczenia
2. dyskusja
3. przyjęcie uchwały o rozliczeniu WŚR
4. sprawy bieżące
Adn.1.
Koordynatorami byli: Pani Ewa Zabłocka, ks. Artur Kosierb oraz p. Dariusz
Rewers, przedstawili rozliczenie z Wielkiego Święta Rodziny, które odbyło się
10 czerwca 2018r. na stadionie RKS „Wzgórze” Raciążek. Kwota wpłat na w/w
przedsięwzięcie wynosiła, suma 12.172zł wydatków – 14.637,65zł.
Różnicę w kwocie 2.365,65zł. pokryto ze zbiórki – datek charytatywny na
hospicjum” , na który zebrano – 6.376,74 zł. Ze zbiórki pozostało – 3.911,09zł.
Adn. 2.
Zebrani stwierdzili, iż impreza była przeprowadzona rzetelnie, solidnie,
z wielkim rozmachem. Łączyła w sobie tradycję i nowoczesność, skupiała
pokolenia. Integrowała całe społeczeństwo Gminy Raciążek oraz mieszkańców
sąsiednich miejscowości. W opinii zebranych została oceniona jako impreza
pełna profesjonalizmu i dobrej zabawy.
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Adn. 3.
Uchwałą obecnych na rozliczeniu Wielkiego Święta Rodziny przeznacza się
kwotę 3.911,09zł. na hospicjum. W/w sumę pieniędzy przekazano ks. Arturowi
Kosierbowi, który jest Prezesem Stowarzyszenia. Uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
Adn. 4.
Kopie rozliczenia zostaną przesłane poszczególnym sołtysom do dnia
30.06.2018r. Z dniem 01.07.2018r. rozliczenie Wielkiego Święta Rodziny
będzie zamknięte. Kopie rozliczenia trafią do Pana Przewodniczącego i Pani
Wójt.
Podpisy…. ”.
Radna podziękowała wszystkim dyrektorom placówek, Organizacji,
Stowarzyszeń, Panom i Paniom Sołtysom, Mieszkańcom, którzy przyczynili się
do uświetnienia tego Święta, do przeprowadzenia go w takiej oprawie w jakiej
zaistniało. Dziękuję Państwu.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś pytania.
Radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag. W związku z tym Przewodniczący
Rady Gminy zamknął dyskusję.

Pkt 9.
Rozliczenie zadań rzeczowych za 2017r.
Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję.
P. Wójt – chciałabym podkreślić, że realizacja szczegółowa zadań rzeczowych
za 2017r. znajduje się w informacji, którą macie Państwo przedłożoną
z wykonania budżetu za 2017r. Tam są wymienione remonty, budowy,
przebudowy itp. Nie widziałam tej informacji, którą przedłożył p. Rafał Sikorski
Państwu odrębną, ale ona i tak wynika z wykonania budżetu za 2017r. o czym
i tak za chwile będziemy rozmawiali przy ewentualnym udzieleniu
absolutorium.
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o pytania.
Radny Pogorzały Władysław – Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado
– na końcu informacji jest „infrastruktura drogowa” – naprawa ubytków
asfaltowych masą bitumiczną – jest wymienione ale kwoty nie ma, czy to jest
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wliczone na początku tych remontów dróg? Na końcu brak jest wyliczenia
a p. Rafała nie ma, żeby wyjaśnił.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił krótką przerwę, podczas której radny
Pogorzały uzyskał odpowiedź.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś pytania.
Jeżeli nie to zamykam dyskusję.
Odczytał Uchwałę NR XXXIX/343/2018 w sprawie rozliczenia zadań
rzeczowych za 2017r., która przyjęta została
12 głosami za
0 głosami przeciwnymi
0 głosami wstrzymującymi
Pkt 10.
Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w następujących
sprawach:
A/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania finansowego za 2017r.
• wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2017r.
• zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy
sprawozdaniu z wykonania budżetu
• zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu
• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium
• przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium
• wystąpienie przedstawicieli komisji
• dyskusja
B/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2017r.
C/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za
2017rok.
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Wystąpienie Wójta Gminy dot. realizacji budżetu w 2017r.
P. Wójt powiedziała m.in.
„Budżet został wykonany w jakiś częściach, pewne rzeczy się udały, pewne nie
udały.
Na dzień 31.12.2917r. plan po stronie dochodów zamykał się kwotą
14.065.433,17zł. i został zrealizowany w 95,83% planu , w kwocie
13.478.357,38zł.
Natomiast wydatki na plan 15.073.507,17zł.
13.794.527,46zł. tj. w wysokości 91,52%.

wykonane zostały w kwocie

Szczegółowy materiał w tym zakresie Państwo otrzymaliście. Wykonanie
budżetu było przedmiotem posiedzeń Komisji Rady a wcześniej w terminie
ustawowym sprawozdanie zostało przekazane do RIO we Włocławku. Opinia do
wykonania budżetu jest pozytywna z uwagami, a Państwo posiadają kserokopię
tej opinii i wiedzą jakie są uwagi jeżeli chodzi o wykonanie budżetu.
Generalnie chyba największa uwaga dotyczy tego, że wskazano tylko
i wyłącznie zadłużenie, które było zaciągnięte w roku 2017 a więc ponad
984.000zł. a należało wykazać to zadłużenie w wysokości narastającej
a wynosiło ono 1.523.746zł. – takie było zadłużenie Gminy Raciążek na koniec
2017r. – związane było z inwestycjami i zaciąganiem kredytów i pożyczek na
inwestycje.
Rok 2017 upłynął pod znakiem inwestycji drogowych i kanalizacyjnych.
W roku minionym:
-/ zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Dąbrówce do dł.
500mb, na co Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 48.500zł. na
planowana kwotę 72.000 zł.
-/ wybudowano drogę Raciążek – Podzamcze - Podole I etap i to była
najdroższa inwestycja budżetu 2017r.
-/ rozbudowano wodociąg w ul. Wiśniowej i ul. Przedmiejskiej w Raciążku,
a także w Podolu i Siarzewie.
-/wybudowano kanalizację w Raciążku, w ul. Złota, Polna. Lipowa, Jesionowa,
Wierzbowa.
-/ zakupiono działkę w Turznie na potrzeby sołectwa Turzno.
W wyniku tego majątek Gminy Raciążek powiększył się o ponad 1.900.000zł.
W roku 2017 rozpoczęto modernizację energetyczną gminnego budynku przy ul.
Rynkowej, jak również budowę 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
i przebudowę kolektora deszczowego przy ul. Zamkowej. Inwestycje te
w znacznej mierze przeszły do realizacji w roku 2018 i mam nadzieję, że do
końca czerwca zamkną się absolutnym rozliczeniem.
W 2017r. Gmina pozyskała środki unijne i krajowe w łącznej kwocie, faktyczne
393.673zł. Na to się składało: 335.173zł. za zrealizowane w 2016r. zadanie dot.
przebudowy ul. Wysokiej, Paśniki i Przedmiejskiej w Raciążku. Środki zostały
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pozyskane z Programu Obszarów Wiejskich Województwa KujawskoPomorskiego. 48.500zł. są to środki krajowe pochodzące z wyłączenia gruntów
rolnych spod produkcji rolnej na remont drogi w Dąbrówce. A 10.000zł – była
to dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na opracowanie
dokumentacji dot. odwodnienia ruin zamku.
W minionym roku 2017 opracowano bardzo dużo dokumentacji technicznych
dot. przebudowy dróg i ulic, dot. to ulicy: Przedmiejskiej do ul. Polnej, ul.
Brzozowej, Nadgórnej, sołectwa Siarzewo przy wale. Jak również opracowano
szereg dokumentacji na oświetlenia drogowe, dot. to sołectw: Niestuszewo,
Podzamcze, Turzynek. Tak jak wcześniej wspominałam zadłużenie Gminy na
31.12.32017r. zamknęło się kwotą 1.523.746zł.
Wiele zadań, które było planowanych w pierwotnej wersji budżetu 2017r. nie
udało się zrealizować, aczkolwiek przygotowane są dokumentacyjnie . Nie
udało się zrealizować przebudowy drogi w Podzamczu ale inwestycja będzie
realizowana w roku bieżącym – ze środków własnych ale zapewnionych
kredytem, na który Państwo podjęliście decyzję na poprzedniej sesji, Gmina
złożyła wniosek na pierwszy etap przebudowy tej drogi do LGD Stowarzyszenie
Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej i to miało miejsce jeszcze w ubiegłym roku,
ale do dnia dzisiejszego Urząd Marszałkowski nawet „nie kiwnął palcem”. Nie
mamy żadnych uwag w stosunku do tego wniosku.
- stacja uzdatniania wody, modernizacja, przebudowa – wartość tej inwestycji
po przeprowadzonym przetargu znacznie przewyższała możliwości finansowe
Gminy, mieliśmy 1.500.000zł. w budżecie, a po przetargu wartość była ponad
2.700.000zł.
- nie udało się wspólnie z Powiatem zrealizować przebudowy drogi Stara Wieś
Nieszawa, na którą było zagwarantowane ponad 20.000zł. ale wiemy, że
obecnie Powiat będzie realizował sam tą inwestycję, bez naszego udziału
finansowego, bowiem udało się pozyskać środki z RPO. Inwestycja będzie
miała miejsce na terenie naszej Gminy.
To byłyby największe inwestycje, których Gmina nie zrealizowała w roku
minionym, a które zostały za zgodą i przy przychylności Rady, a na mój
wniosek zdjęte.
Tych inwestycji planujemy z roku na rok coraz więcej. Pragnęłabym sobie
porównać lata wstecz i obecne lata, chociaż Wam wydaje się, że ciągle mało i za
mało ale Gmina nie ma możliwości finansowych udziału nawet własnego do
zagwarantowania, dlatego są tak wysokie kredyty na inwestycje, których
Państwo chcecie.
Dodam tylko, że z dniem wczorajszym rozpoczęto prace przy ul. Wiatracznej
w Raciążku i to już jest inwestycja tegoroczna, aczkolwiek dokumentacja była
już w 2016r. opracowana i obecnie udało się i jest w trakcie realizacji.
Nie byłoby tych inwestycji tak dużo, gdyby nie wysiłek pracowników Urzędu
Gminy. I mówcie sobie Państwo co chcecie, myślcie sobie o nas co chcecie, ale
ja wiem, że to jest mordercza, wielka praca. Bo nie dość, że Państwo oczekują
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od nas różnego rodzaju materiałów to oprócz tego musimy się tłumaczyć z wielu
rzeczy: przed Urzędem Marszałkowskim, przed Panem Wojewodą, przed
Wydziałami Urzędu Wojewódzkiego – na okrągło składać dokumenty do
Banków, całe mnóstwo, produkcja papierów odchodzi, są to okresy „szalone”.
Z mojej strony to tyle.
Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu – każdy budżet jest inny ale ciągle
przewijają się te same tematy a mianowicie: drogi, drogi, drogi, których pewnie
końca nie będzie, nawet jeśli nas nie będzie, to będzie ciągle problem budowy
kanalizacji, rozbudowy wodociągów, ponieważ bardzo dużo terenów
podzielonych jest na działki budowlane i trzeba myśleć bardziej poważnie
o przebudowie zmodernizowaniu stacji uzdatniania wody. Przy tak dużym
poborze, jaki obecnie miał miejsce, obecnie przy tej suszy trzeba myśleć
o rozwiązaniach typu awaryjnego, a więc gdyby ta stacja miała „trzasnąć” to
prowadziłam rozmowy z Prezesem ALGAWY Sp. prowadzonej przez Gminę
Aleksandrów, czy gdyby się taka sytuacja wydarzyła na terenie Gminy, to czy
moglibyśmy się przyłączyć poprzez Turzno do sieci wodociągowej Gminy
Aleksandrów.
Druga kwestia jest taka, że Ciechocinek z pewnością, by tej wody nam nie
dostarczył, bo sam ją kupuje i wiecie Państwo dokładnie, że prowadzona jest
bardzo duża inwestycja przez Wodociągi Toruńskie dla miasta Ciechocinek, no
i wtedy ewentualnie można by pomyśleć. Ale nie to jak mieć samemu własne
źródło wody i być niezależnym od innych jednostek czy samorządów.
Zwracam też uwagę, że Urząd Gminy nadal jest Przedsiębiorstwem, które
prowadzi gospodarkę wodno-kanalizacyjną ale musimy pomyśleć bardzo
poważnie o tym: czy też wejść w spółkę z jakąś spółką wodociągowo –
kanalizacyjną /mówię tu o MPWiK/ , żeby te zadania przejąć albo też zawrzeć
porozumienie międzygminne dot. prowadzenia zadań związanych z wodą
i kanalizacją. Tych inwestycji przybywa, przybywa odbiorców, zarówno
kanalizacji, jak i wodociągów i dalej tak być nie może, by P. Rafał Sikorski
zajmował się całą tą gospodarką wodno-ściekową, aczkolwiek od lipca będzie
zatrudniona osoba na to stanowisko, będzie rozdział. Generalnie powinien być
albo zakład budżetowy, albo spółka, albo porozumienie międzygminne w tym
zakresie, żeby tematami tego typu się zająć a nie pracownicy Urzędy Gminy.
Tyle z mojej strony. Pewnie, jak zawsze, będzie ktoś zadowolony bądź
niezadowolony. Ja uważam, że zrobiliśmy wszystko, pomimo różnych
problemów, żeby te zadania 2017r. zrealizować w stopniu jak najlepszym, też
nie wszystkie się da, ponieważ Gmina nie ze wszystkich dofinansowań
proponowanych przez Urząd Marszałkowski może skorzystać, bo nie spełnia
kryteriów. Także z mojej strony jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, to
wszystko. Dziękuję Państwu, też w sumie współtworzycie ten budżet, ponosicie
ręce, albo się zgadzacie z moimi propozycjami, albo nie. Znacie doskonale
sytuację finansową Gminy i jej możliwości i dziękuję wszystkim tym, którzy
starają się współpracować w realizacji budżetu, a nie przeszkadzać.
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• Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zapoznanie z opinią
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu
z wykonania budżetu.
Opinię RIO odczytała Skarbnik Gminy – p. Beata Pietrzak - zał. do protokołu.
Następnie radny Polanowski Marcin zapoznał radnych z opinią Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu – zał. do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy – odczytał opinię Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium – zał. do protokołu.
Wystąpienie przedstawicieli Komisji:
Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej – radny Kania Jan – Pani Wójt,
Wysoka Rado – Komisja Budżetowa na swoim posiedzeniu w dniu 14 czerwca
br. zapoznała się i przeanalizowała wykonanie budżetu Gminy Raciążek za
2017r. W czasie analizy zwrócono uwagę na niektóre punkty sprawozdania,
które wymagały podkreślenia, a niektóre wymagały wyjaśnienia. Odpowiedzi na
pytania udzielała p. Wójt i p. Skarbnik, co jest szczegółowo opisane w protokole
z posiedzenia Komisji Budżetowej.
Komisja stwierdziła, że budżet został wykonany prawidłowo, zgodnie
z przyjętym przez Radę Gminy, i zmienianym w ciągu roku. Nie stwierdziła za
równo po stronie dochodów, jak i wydatków znaczących przekroczeń,
i w głosowaniu jawnym przy 4 głosach za, 1 wstrzymującym się, pozytywnie
opiniuje wykonanie budżetu Gminy Raciążek za 2017r.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego - radny
Pogorzały Władysław – Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym
za 2017r. , pozytywnie ocenia sprawozdanie. Co do głosowania, będziemy
indywidualnie głosować.
Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję, proszę o pytania.
Radni nie wnieśli żadnych pytań, w związku z tym Przewodniczący Rady
Gminy zamknął dyskusję.
Odczytał Uchwałę Nr XXXIX/344/2018 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania
finansowego za 2017r., która przyjęta została
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10 głosami za
2 głosami przeciwnymi
0 głosami wstrzymującymi
Następnie
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr
XXXIX/345/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za
2017rok., która przyjęta została
10 głosami za
2 głosami przeciwnymi
0 głosami wstrzymującymi

Pkt 11.
Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.
Głos zabrała p. Wójt – jeśli Państwo sobie przypominacie , w roku ubiegłym
2017, Rada Gminy podejmowała uchwałę dot. zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej związanej m.in. z realizacją przebudowy kolektora
deszczowego przy ul. Zamkowej w Raciążku. Ponieważ Gmina nie skorzystała
z tej pożyczki ze względu na przedłużający się termin wykonania inwestycji, no
więc ta uchwała o zaciągnięciu pożyczki w tej wysokości wygasła z końcem
2017r. Dopiero teraz, w miniony czwartek, p. Skarbnik odebrała telefon z RIO ,
że należałoby podjąć nową uchwałę na tą samą wysokość pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu, jak gdyby pod potrzeby Regionalnej Izby
Obrachunkowej dot. to kwestii deficytu jaki Gmina posiada.
P. Skarbnik – kwota 133.859,17 cała inwestycja przeszła na rok 2018 i ta kwota
jest w kwocie deficytu. Dlatego musi być podjęta uchwała.
Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję, proszę o pytania.
Radny Kania Jan – pytał czy to nie zwiększa deficytu.
P. Skarbnik – nie.
Radni nie mieli więcej pytań. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy
zamknął dyskusję.
Następnie odczytał Uchwałę Nr XXXIX/346/2018 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej, która przyjęta została
12 głosami za – jednogłośnie.
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Pkt 12.
Zmiany do budżetu Gminy Raciążek na 2018r.
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o przedstawienie zmian przez
p.Skarbnik.
P. Skarbnik – Beata Pietrzak –
Wydatki budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 55.667,16zł.
Dz. 600 rozdz. 60014 & 6300 ścieżka pieszo-rowerowa został zmniejszony
o kwotę 74.000zł.z przeznaczeniem na :
dz. 801 rozdz. 80101 & 6050 aktywna tablica kwota 2.800zł.
dz. 900 rozdz. 90005 & 6230 kwota 20.000zł. ekopiec 2018
dz. 926 rozdz.92605 & 6050 kwota 54.305zł Otwarta Strefa Aktywności
dz. 600 rozdz. 6016 & 4210 drogi został zwiększony o kwotę 18.600zł zł.
w dz. 600 rozdz.60016 & 6050 przeniesiono kwotę 76.800zł. na & 6057
wprowadzono w dz. 750 rozdz. 75023 & 4530 kwotę 35.695 zł podatek VAT od
towarów i usług
zmniejszono dz.801 przedszkole rozdz.80104 & 4210 kwota 10.000zł oraz
& 4300 kwota 9.000zł.
dz. 851 rozdz.85154 & 4210 został zwiększony o kwotę 2.403,69zł. z wolnych
środków z przeznaczeniem na realizację zadań w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dz. 921 rozdz. 92109 & 2480 został zwiększony o kwotę 1.600zł. w związku
z wejściem ustawy o ochronie danych osobowych i podpisaniem umowy
z inspektorem danych osobowych.
Przewodniczący Rady Gminy – dziękuję. Proszę o przedstawienie wniosków
przez Komisji Rady Gminy.
Komisja Budżetu i Dz. Gospodarczej – radny Kania Jan – Komisja na swoim
posiedzeniu, po bardzo burzliwej dyskusji, szczególnie dot. przedszkola
wnioskuje o:
-/ nie dokładanie do dz. 921 rozdz. 92109 GOK kwoty 1.600zł. z uwagi na to,
że żadna inna instytucja Gminy nie wystąpiła z takim wnioskiem o zwiększenie
środków na ten cel, sugestia Komisji jest taka, żeby p. Dyrektor
wygospodarowała w swoim budżecie, który posiada /niemałym zresztą/ tą
kwotę
-/ w części opisowej brak jest opisu, że dz. 900 rozdz. 90015 & 4260 zakup
energii na oświetlenie ulic, jest dołożona kwota 13.263,47zł. Komisja uważa, że
na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby zwiększania tego działu ze względu na to,
że w budżecie Gminy jest na ten cel zagwarantowana kwota 122.000zł.
wykonanie w ubr. było mniejsze niż ta zaplanowana kwota i na dzień dzisiejszy
nie ma potrzeby zwiększania o tą kwotę tego paragrafu.
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-/ wniosek z poprzedniej sesji był, żeby z przedszkola zdjąć łącznie ok. 19.000zł
z dotacji, którą otrzymało przedszkole. Pani Dyrektor, obecna na Komisji,
przedstawiła dużo argumentów, które mówiły o tym, żeby nie zdejmować tej
kwoty, bo w projekcie budżetu zawsze było tak przyjęte, że dotacja
przychodziła,/ o czym nie wszyscy dokładnie wiedzieli/, na przedszkole w ciągu roku.
Z I wersji głosowania Komisja była za zdjęciem i utrzymaniem propozycji,
która jest w projekcie zmian, ale po reasumpcji, po ponownej dyskusji, Komisja
zdecydowała, żeby zdjąć tylko 9.000zł.
Suma tych przesunięć pomiędzy działami – skorygowaną kwotę 8.600zł. plus
13.263,47zł. i 1.600zł. co w sumie daje ok. 23.463,47zł., i żeby nie zmieniać
wyniku finansowego całej zmiany, przenieść do działu 600 /drogi gminne/.
Pozostałe zmiany Komisja opiniuje pozytywnie, przy 4 głosach za
i 1 wstrzymującym się.
Komisja Rewizyjna – radny Polanowski Marcin – Komisja Rewizyjna w dniu
18.06.br. zapoznała się z materiałami i wyjaśnieniami udzielonymi przez
p. Skarbnik, p. Wójt i p. Dyrektor.
Jeżeli chodzi o zmiany: przedszkole – dz. 801 po dyskusji Komisja stwierdziła,
że nie należy zmieniać dotacji: czyli zmniejszać o kwotę 19.000zł. /pozostawić
jak w propozycji/.
Dz. 921 – nie podjęliśmy decyzji, po dyskusji – radni na sesji podejmą decyzję.
Pozostałe zmiany Komisja akceptuje pozytywnie.
Komisja Ładu i Porządku – radny Pogorzały Władysław – Komisja na swoim
posiedzeniu zapoznała się, wyjaśnień udzielały p. Skarbnik i p. Dyrektor
Przedszkola. Komisja proponuje, by 19.000zł. nie zdejmować z Przedszkola, bo
dzieciom się to należy.
Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję, proszę o pytania.
Radna Graczyk Grażyna – Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado –
tak jak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówił, na Komisji była dość
burzliwa dyskusja.
W uzupełnieniu Radna powiedziała, że to są pieniądze dla dzieci i dla nich
zostaną spożytkowane. Dlatego głosowaliśmy, żeby zostawić tą całą kwotę, bo
budżet jest tak a nie inaczej skonstruowany, przegłosowaliśmy to podczas sesji
budżetowej, wydatki już zostały poczynione. Dlatego będziemy głosować, żeby
pozostawić tę kwotę.
P. Ceglewska Agata – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pani Wójt –
odnośnie zmian do budżetu – wystąpiłam do p. Skarbnik o wprowadzenie takiej
zmiany ze względu ma to, że zmiana ta odn. inspektora RODO weszła od 22
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maja. My tego nie mieliśmy zaplanowane w budżecie a inne instytucje nie
wystąpiły, ponieważ do tej pory mieli inspektora tzw. ABIEGO – administratora
danych osobowych. Takiego ABIEGO w myśl przepisów nie musiała mieć
instytucja kultury. Zarówno GOK jak Biblioteka. W związku z tym stanęliśmy
przed faktem, że ustawa nałożyła na nas taki obowiązek. W związku z tym
kwota 1.600zł. jest to kwota niezbyt duża dla Gminy, natomiast dla GOK jest to
kwota wysoka, ze względu na to, że organizujemy mnóstwo przedsięwzięć już
w pierwszym półroczu a przed nami mnóstwo jeszcze innych, więc ten budżet
przyznany przez Radę Gminy zabezpiecza nam podstawowe rzeczy: płace,
pochodne, energię, podatek od nieruchomości i ponad 30.000zł na działalność
kulturalną. Na działalność, na którą składają się wszystkie imprezy
organizowane w GOK przez cały rok, a robimy ich – jak Państwo macie
w sprawozdaniu – ok. 40. W związku z tym moja bardzo gorąca prośba,
żebyście Państwo te pieniądze zostawili, bo oprócz tego wydałam 5.000zł.
z budżetu na program komputerowy w związku z wejściem w życie jednolitego
pliku kontrolnego jpk. Występuję na sesji o zwiększenie kwoty na inspektora
a za chwilę zrobi to na pewno p. Dyrektor Biblioteki, bo takiej kwoty
w budżecie również nie miała przymierzonej. W związku z tym proszę
o pozostawienie kwoty zaplanowanej przy zmianach do budżetu.
P. Kołtuńska Halina – Pani Wójt, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo –
nie zwracałam się na Komisjach z racji tego, że planowałam to na przyszłej
sesji. Niestety nie mamy tego w budżecie, nie planowaliśmy. Nie mieliśmy
wcześniej ADO. Pozostałe instytucje miały to zagwarantowane w budżetach.
W związku z tym zwracam się z prośbą o zwiększenie na kwotę 1.291,50zł.
Przewodniczący Rady Gminy – Wysoka Rado, Pani Wójt – odn. finansowania
imprez – przez cały 2017r. wykazane jest ile dodatkowo GOK otrzymuje /poza
budżetem/ – można łatwo zliczyć. A Pani Ceglewska narzeka.
Odn. obsługi, zadłużenia w budżecie – jeżeli kredyt 4mln.zł. – to proszę
powiedzieć dokładnie ile wynosi obsługa tego kredytu. To są kolejne pieniądze
wydatkowane, obsługa kredytu zjada częściowo /nawet w 50% i więcej /
dofinansowanie, także te koszty rosną, nie zmniejszają się.
P. Wójt – skoro Pan mnie wywołał do tablicy – wynika z tego, skoro Pan o to
pyta, że Pan nie czyta na bieżąco informacji, które Państwu przedkładam.
Bowiem o zadłużeniu kredytu i kosztach jego obsługi jest napisane w informacji
na tą sesję.
Odnosząc się do kwestii imprez – to przecież niczego innego p. Agata
Ceglewska robi, jak coroczne cykliczne imprezy, o których Państwo wiecie.
A jeżeli mowa o jeszcze dodatkowych imprezach, być może takie ma Pan na
myśli, są to imprezy organizowane przez same sołectwa ze środków funduszu

18

sołeckiego, które Państwo zatwierdzacie w formie uchwały budżetowej na dany
rok.
Przewodniczący Rady Gminy – to, że Pani Agata jest radną powiatową to nie
znaczy, że na każdą imprezę musi dostawać z Urzędu Gminy dofinansowanie.
Trzy lata tego nie było, obecnie jest. I nie w takiej ilości jak teraz, to jest „ciche”
dotowanie poza budżetem.
P. Ceglewska Agata – czy mogę zabrać głos.
Przewodniczący Rady Gminy – może nie, dziękuję, Pani już się wypowiedziała.
P. Ceglewska Agata – jeszcze do końca, Panie Przewodniczący – nie
wypowiedziałam się.
Przewodniczący Rady Gminy – nie udzieliłem Pani głosu.
P. Ceglewska Agata – to proszę to zaprotokołować, że Pan Przewodniczący
w temacie gdzie zarzuca mi różne rzeczy, nie pozwoli udzielić informacji,
zrobię to w wolnych wnioskach.
Przewodniczący Rady Gminy – jest tu Pani gościem zaproszonym i nie musi
mieć Pani udzielonego głosu.
Czy są jeszcze jakieś pytania.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie propozycję
Komisji Budżetowej, by nie dokładać do dz. 921 kwoty 1.600zł.
11 radnych głosowało za
0 było przeciwnych
1 wstrzymał się od głosowania
Druga propozycja - dz. 900 zakup energii na oświetlenie ulic, by nie dokładać
kwoty 13.263,47zł.
12 radnych głosowało za – jednogłośnie
-/ propozycja Komisji Budżetowej - zdjęcie 9.000,- z Przedszkola
6 radnych głosowało za
4 radnych było przeciwnych
19

1 radny wstrzymał się od głosowania
-/ kwota 23.463,47 zł. – propozycja przeniesienia na drogi gminne
9 radnych głosowało za
1 radny był przeciwny
1 radny wstrzymał się
/radna wyszła/
Przewodniczący Rady Gminy – zamknął dyskusję.
Odczytał Uchwałę NR XXXIX/347/2018 w sprawie przyjęcia zmian do budżetu
na 2018r., która przyjęta została
12 głosami za - jednogłośnie
Radny Augustyniak Stanisław – zał. nr 1 do uchwały ulegnie zmianie
P. Skarbnik – tak.
Pkt 13.
Zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raciążek na lata 2018 – 2030.
P. Skarbnik zmiany w WPF są odzwierciedleniem zmian do budżetu.
Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję.
Radni nie wnieśli żadnych pytań.
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.
Odczytał Uchwałę Nr XXXIX/348/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raciążek na lata 2018 – 2030, która przyjęta
została
11 głosami za – jednogłośnie
/1 radny wyszedł/
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Pkt 14.
Wyrażenie opinii w
i odprowadzania ścieków.

sprawie

regulaminu

dostarczania

wody

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o omówienie projektu uchwały.
P. Sikorski Rafał – Kierownik IT – w materiałach otrzymaliście Państwo projekt
regulaminu dostarczania wody. Na poszczególnych Komisjach wspólnie
omówiliśmy i wprowadziliśmy kilka zmian. Chciałbym podsumować te zmiany:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu - chodzi o projekt Uchwały Rady
Gminy Raciążek i to samo w podstawie prawnej.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody: Uchwała Rady
Gminy Raciążek i w podstawie prawnej tak samo.
W części merytorycznej:
Rozdz.2 & 3 pkt 1a
Pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączu, nie niższym niż 0,05 MPa
Pkt 1c
W ilości nie mniejszej niż 0,1 m³/h
Pkt 2.
Odbiera ścieki w sposób ciągły , o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 911 ustawy, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³/h
Rozdział 4, & 11, dodać pkt 4.
4. Odbiorca zapewnia, umożliwia swobodny dostęp do pomieszczenia
wodomierzowego
celem przeprowadzenia odczytu lub czynności
eksploatacyjno-kontrolnych.
& 14.
Punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Gmina może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne
w przypadkach wskazanych w art.8 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.
Następnie zacytował te 4 punkty:
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub
zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie
z przepisami prawa;
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe,
następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych
w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie
urządzenia pomiarowego;
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4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie
ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych
albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
Pkt 4. otrzymuje brzmienie:
4. Ponowne uczynnienie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez
odbiorcę uiszczenia należytych kwot, opłaceniu kosztów poniesionych
przez gminę, związanych z zamknięciem i ponownym uruchomieniu
przyłącza i zawarciu nowej umowy.
Rozdz. 5. & 19.1.
Pkt 6 otrzymuje brzmienie:
Określenie uzgodnień z instytucjami branżowymi, jeśli dotyczy.
Rozdz. 11.
& 35. otrzymuje brzmienie:
W sprawach nieuregulowanych
odpowiednie przepisy ustawy.

niniejszym

regulaminem

stosuje

się

Czy są jakieś pytania.
Radni nie wnieśli żadnych pytań.
Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję, proszę o pytania.
Komisja Budżetu – radny Kania Jan – Pani Wójt, Panie Przewodniczący,
Szanowni Radni – Komisja na posiedzeniu przeanalizowała w obecności
kierownika Sikorskiego projekt regulaminu i uwagi, które Komisja wniosła dot.
& 11, 14, 19 p. Kierownik uwzględnił w regulaminie. Więcej uwag nie
mieliśmy.
Komisja Rewizyjna – radna Graczyk Grażyna – Komisja również zapoznała się
z regulaminem i autopoprawkami, uwagami p. Rafała Sikorskiego, pozytywnie
zaopiniowała.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego – radny Pogorzały Władysław – Komisja
zapoznała się z regulaminem i przedstawionymi przez p. Kierownika
poprawkami, zmiany zostały przyjęte i uwzględnione.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są pytania.
Radni nie wnieśli żadnych pytań, uwag.
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.
Odczytał Uchwałę Nr XXXIX/349/2018 w sprawie wyrażenie opinii w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, która przyjęta została

22

11 głosami za – jednogłośnie /1 radny wyszedł/.
P. Sikorski Rafał wyjaśnił, że jest to opinia do projektu , wysyłana jest do Wód
Polskich, które wydają opinię i dopiero Rada Gminy zatwierdzi regulamin.

Pkt 15.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciążek w 2018r.

zapobieganie

Przewodniczący Rady Gminy – proszę o wystąpienie Wójta Gminy.
P. Wójt – na jednej z sesji w br. podejmowaliście Państwo uchwałę dot.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, która na kolejnej sesji została
uchylona przez Państwa ze względu na sugestie ze strony Wydziału Nadzoru
i Kontroli Pana Wojewody. Obecny projekt, który zostaje Państwu przedłożony
został skonsultowany na nowo z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
z łowczymi naszego obwodu i został zaopiniowany pozytywnie, przy czym
jeżeli chodzi o łowiectwo była to tzw. milcząca zgoda czyli bez odpisywania tej
opinii. Na co zwrócił uwagę radny Kania na Komisji Budżetowej: nie ma
z imienia i nazwiska osoby, która zajmuje się przyjęciem zwierząt
gospodarskich na swój teren, jest określenie Turzynek 22, więc jest to p. Karol
Berger Turzynek 22, to z nim mamy podpisaną stosowną umowę i macie też
Państwo wymienione z imienia i nazwiska
lekarza weterynarii
p. Korzeniewskiego i jest schronisko Disel w Wygodzie 11 jako firma więc nie
podaje się imienia i nazwiska.
Taki Program powinien być znacznie wcześniej uchwalony, wiecie Państwo, że
Gmina miała problemy z tym, bowiem na zapytania ofertowe składane przez
Gminę nikt z lekarzy nie zgłaszał się, by świadczyć usługi związane
z całodobową opieką nad zwierzętami, które uległy wypadkom w zdarzeniach
drogowych.
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o wyrażenie opinii przez Komisje Rady.
Komisja Budżetu – radny Kania Jan – Komisja na swoim posiedzeniu wniosła
o dopisanie z imienia i nazwiska właściciela gospodarstwa, który będzie
zabezpieczał pomieszczenie dla zwierząt, innych uwag Komisja nie wniosła.
Komisja Rewizyjna – radna Graczyk Grażyna – podobnie – Komisja nie wniosła
żadnych uwag do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
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Komisja Ładu i Porządku Publicznego – radny Pogorzały Władysław – Komisja
również pozytywnie opiniuje Program i nie wnosi żadnych uwag.
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o dyskusję, czy są jakieś pytania.
Zabrał głos: Wysoka Rado, Pani Wójt – celem programu w szczególności są
3 punkty, ale nic nie ma o zapobieganiu bezdomności. Schronisko Odolion nie
ma pozwolenia na prowadzenie działalności pod tym adresem, i to nie jest
schronisko – nie wiem czemu posługuje się taką pieczątką - /radni –
w Programie jest Wygoda/. Chciałbym zobaczyć umowę jaka została zawarta.
P. Wójt – mieszkaniec, nie mieszkaniec naszej Gminy podpowiada Panu jakie
pytania zadać, powiem Panu, bo do nas został złożony /albo był telefon/ do
Nadzoru Pana Wojewody więc musieliśmy się też wytłumaczyć z tego tytułu, że
przez kilka lat Gmina nie posiadała Gminnego Programu Opieki nad
zwierzętami bezdomnymi. To schronisko jest w Wygodzie, aczkolwiek nie
moją rolą jest dociekanie czy ma decyzję wydaną przez Wójta Gminy
Aleksandrów. Jest zarejestrowane jako schronisko, ma pozwolenie
Powiatowego Lekarza Weterynarii i z tego co się orientuję to osoba prowadząca
to schronisko /nie wiem czy założyła/ czy zakłada sprawę przeciwko Wójtowi
Gminy Aleksandrów. Jeżeli Państwo chcecie to możemy zawrzeć umowę
z innym schroniskiem typu Golub Dobrzyń i będą wtedy może fajne koszty, bo
pewnie o to chodzi.
Jeżeli ktoś zgłasza, że biega wałęsający się pies, jest postrzegany na terenie
danego sołectwa, a skoro nie ma właściciela to należy stwierdzić, że jest
bezpański, to właśnie przyjeżdżają Państwo z tego schroniska, i wyłapują te
bezdomne zwierzęta, i zabierają do siebie do Wygody. Tam jest sprawowana
/ zapewniam/ w dobrym zakresie opieka nad tymi zwierzętami.
Radny Kania Jan – Panu Przewodniczącemu chodziło o to jak zapobiegać tej
bezdomności na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę na & 11 Programu – nie
powinno być zapisu:
„Objęcie opieką weterynaryjną zwierząt bezdomnych, które ucierpiały
w wyniku zdarzeń drogowych ………….”. A jeżeli to będzie sarna czy dzik –
nie może być zapisu „zwierzęta bezdomne” bo dzik nie jest bezdomny. Takiego
zapisu nie powinno być, tylko „objęcie opieką weterynaryjną zwierząt…”
Kolejny – rozdz. 4 Programu – to jest poza ustawą, nie ma takiego wymogu,
żeby ujmować „edukację mieszkańców” – to jest poza programem.
Radny Kania Jan – Pani Wójt, Wysoka Rado, Szanowny Panie Przewodniczący
– przed chwilą Pan powiedział, że nie ma w programie jak zapobiegać
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bezdomności zwierząt. To właśnie ten punkt wyjaśnia jak zapobiegać tzn.
edukować ludzi, żeby nie wypuszczali tych zwierząt, by nie biegały luzem, to
właśnie jest odpowiedź na Pana pytanie, z tego wniosek, że Pan słabo
przeanalizował ten Program i nie potrafi treści tego Programu dostosować. To
jest właśnie zapobieganie bezdomności – edukacja ludzi.
Przewodniczący Rady Gminy – edukacja – tylko w jaki sposób. A znakowanie
tych zwierząt – to może to też jest?
Tak samo zapłacone zostało 35.000zł. przed czasem, za cały rok, 2 tys.zł. niby
taniej – Golub Dobrzyń byłoby za 18.000zł. /gdyby z nimi była podpisana
umowa/ by to samo robił co tutaj się robi. A to jest duża różnica. Gmina
Aleksandrów podpisała z nimi umowę.
P. Wójt – przypominam, że była sugestia Najwyższej Izby Kontroli, by nie
zawierać umów ze schroniskami zbyt oddalonymi, od Gminy, w której tego typu
zdarzenia mogą się zdarzyć, skoro Państwo tak czytacie również te informacje
czy protokoły publikowane w przez NIK.
Przewodniczący Rady Gminy – teraz jest kwota 43.000zł, więc 8.000zł. trzeba
jeszcze dołożyć.
Radny Kania Jan – znów jest Pan w błędzie. 43.000zł. - w budżecie Gminy na
2018r. była przeznaczona kwota 35.000zł. Te 8.000zł. jest to zaległa z 2017r.
faktura /w tym roku wydatkowana/, ale za ten rok to nie jest 43.000zł. tylko
35.000zł. Więc jak Pan budżet analizował to powinien jako Przewodniczący
wiedzieć o tym i nie sugerować tutaj, że to jest 43.000zł.
Przewodniczący Rady Gminy – na poprzedniej sesji radna Mania prosiła też o tą
umowę i do tej pory też nie otrzymaliśmy.
P. Wójt – powiedziała, że radna prosiła o podanie z imienia i nazwiska kto
będzie zajmował się przyjmowaniem zwierząt.
Przewodniczący Rady Gminy – chodziło o umowę, nie o nazwisko, bo
wiedziała kto to jest. Chciała otrzymać w trakcie sesji, by przekazać na ręce
Przewodniczącego, a już miesiąc minął.
Mam podpisać „bubel” i Wojewoda znów to cofnie. Tak samo było z „klastrem”
trzeba było prostować. Jest dużo uchwał, które trzeba poprawiać. Mamy podjąć
uchwałę tylko na „sztukę”?
P. Katarzyna Błaszkiewicz – Chtioui – udzieliła odpowiedzi w sprawie klastra.
Nie sądzę, że jest to „bubel”. Rozmawiałam z Panią z Nadzoru i wyjaśniłam.
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Pani z Nadzoru zapytała na jakiej podstawie przystępuje Gmina do klastra, na
jakiej podstawie prawnej – otóż dlatego, że ten przepis tak stanowi. Nie ma
w prawdzie, że się przystępuje do klastra, nie ma pojęcia klastra w polskim
prawie i gdyby Pani z Nadzoru trochę orientacji w tej sprawie miała, to by
wiedziała, że to jest podstawa prawna, że spółka, czy spółdzielnia jest to jak
gdyby odpowiednik do analogii stosuje się ten przepis.
Więc po wyjaśnieniach wszystko jest w porządku.
II rzecz – dot. sformułowania, że Gmina będzie uczestniczyła w klastrze, dla
jasności z jakim podmiotem – rozmawiałam, że nie jest możliwe określenie
podmiotu, bo w tej chwili to nie jest wiadome. Pani z Nadzoru poprosiła, żebym
napisała, że z jednostkami samorządu terytorialnego, dla jasności, więc nie jest
to bubel. Pod pismem się podpisałam, wiem jaka treść była, w zawiązku z tym
taka uwaga jest nie na miejscu.
Pani z nadzoru nie miała wątpliwości, prosiła tylko, żeby się do tego
ustosunkować , żeby w zrozumiały sposób Przewodniczący wyjaśnił, że będzie
to jednostka samorządu terytorialnego, żeby to było bardzo precyzyjne.
Co do klastra złożyłam obszerne wyjaśnienie, co to jest i na jakiej podstawie
występują.
Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli trzeba poprawiać, to chyba coś jest nie
tak.
P. Radca Prawny – ale nie poprawiać, wyjaśnić.
Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli pisze się pismo wyjaśniające, gdybym
pisma nie podpisał – uchwała nie byłaby przyjęta, byłaby cofnięta.
P. Radca Prawny – to inne jednostki też miały buble, bo wszyscy z taką samą
podstawą prawną mieli. Jest różnica pomiędzy bublem a daniem do Nadzoru
i gdzie ktoś chce jasnej informacji, bo może coś dla Pani z Nadzoru było
niejasne.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś pytania.
Radni nie wnieśli więcej pytań
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr
XXXIX/350/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Raciążek w 2018r., która przyjęta została
10 głosami za
1 głosem przeciwnym
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0 głosami przeciwnymi
Pkt 16.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszonych na XXXIX
Sesji Rady Gminy.
Brak.
Pkt 17.
Wnioski lub oświadczenia.
P. Ceglewska Agata – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pani Wójt –
Panie Przewodniczący odczekałam do pkt 17, żeby jednak usłyszeć, co Pan miał
w zamyśle mówiąc, że jako Radna Powiatowa organizuje więcej imprez niż do
tej pory. Ja Drogi Panie uważam, że skoro nie udzielił mi Pan w odpowiednim
momencie wyjaśnień, próbuje Pan zafałszować opinię, rzeczywistość jeśli
chodzi o działalność GOK. Bardzo proszę, żeby na przyszłość nie łączył Pan
funkcji Radnej Powiatowej z funkcją dyrektora GOK, bo jeżeli Pan w ten
sposób robi, to wystawia Pan krzywdzącą opinię pracownikom GOK. Również
złośliwie próbuje Pan traktować moją osobę.
Proszę Pana, jako Radna Powiatowa uważam, że spełniam swoją rolę, słucham
uważnie jakie uwagi Państwo macie w stosunku do Powiatu, staram się
wszystkie te uwagi przekazywać na sesji w formie interpelacji, słucham
mieszkańców i staram się wszystkie ich wątpliwości i uwagi przekazywać i na
bieżąco rozwiązywać.
Natomiast jako Dyrektor GOK imprezy, które organizuje od 30 lat /bo jestem
Dyrektorem tutaj prawie 30 lat/ wpisały się one w kalendarz imprez już na
stałym poziomie i organizowane są rok rocznie. A imprezy, które robie nie przez
ostatnie 4 lata, gdy zostałam Radną Powiatową, to są imprezy wynikające
z konkursów, do których mamy możliwość stanąć i pozyskiwać pieniądze.
Miedzy innymi dzięki temu, że w 2016r. przystąpiliśmy do konkursu
Ministerialnego „Dom Kultury +” zadziała się świetna sprawa w sołectwach.
Sołtysi sami postanowili organizować przy współpracy z GOK swoją przestrzeń
kulturalną, zagospodarować i organizować imprezy w sołectwach. Tak się dzieje
w Turznie, Turzynku, w Podolu. Wiele imprez, które organizuje w Domu
Kultury, to są te które na stałe wpisały się w kalendarz i pozyskuje bardzo dużo
pieniędzy, nie ze Starostwa Powiatowego, Panie Przewodniczący, bo ze
Starostwa to są imprezy dotowane na tym samym poziomie zanim zostałam
radną. Pozyskuje środki z Ministerstwa, z Urzędu Wojewódzkiego
i z wszystkich innych możliwych źródeł / z fundacji/. A teraz w najbliższym
czasie otrzymaliśmy na wehikuł czasu dotację z PZU.
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Drodzy Państwo, chciałabym, a przede wszystkim Panie Przewodniczący, żeby
Pan zastanowił się jak Pan wyraża opinię pod adresem GOK i pod moim
adresem osobiście, żeby Pan nie wystawiał zafałszowanej opinii, krzywdzącej
tutaj przede wszystkim mnie i pracowników GOK.
Przewodniczący Rady Gminy – Pani chyba nie zrozumiała, ja powiedziałem
tylko i wyłącznie, że jest Pani dotowana, jako GOK, poza budżetem z pieniędzy
Urzędu Gminy, nie rozumie tego Pani? Mnie nie odchodzi czy Pani jest Radną
Powiatową. Powiedziałem tylko, że jako Radna Powiatowa ma Pani większe
koneksje, nic poza tym. A Pani włącza pracowników jeszcze.
P. Ceglewska Agata – proszę Pana, nie mam żadnych większych ….. Ja tylko
i wyłącznie mam żal do Pana o to, czy ktoś jest radnym i spoza rady udziela się
głosu w odpowiednich momentach i nie robi się z tego problemu, a ja jako
mieszkaniec Gminy i jako Dyrektor GOK – głos się w pewnym momencie
odbiera. No to Panie Przewodniczący nie tędy droga.
Przewodniczący Rady Gminy – nie odebrałem Pani głosu, tylko nie udzieliłem.
A to jest różnica. A już wcześniej mogła się Pani wypowiedzieć, ale nie chciała.
Za długie Pani wypowiedzi stosuje, nie mamy czasu na to.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś wnioski lub oświadczenia.
P. Siedlecki Mirosław – mieszkaniec – Panie Przewodniczący, Pani Wójt – Pani
tutaj przed chwilą powiedziała nasz mieszkaniec, czy nie mieszkaniec, pisze
gdzieś do Wojewody czy wydzwania. Ja jeżeli gdziekolwiek występuję to
z imienia i nazwiska. Nie piszę anonimów.
Na pytanie – odp. - Ciechocinek, zameldowany w Koszalinie.
I teraz w odniesieniu do tego, co Pan, Panie Radny, który jest nie pierwszą
kadencję, jakby sobie Pan przypomniał pismo, które przyszło od Wojewody
z Bydgoszczy z dnia 24.04.2014r. który krytykuje Program opieki nad
zwierzętami, to by Pan tam doczytał te uwagi, które poruszył Pan
Przewodniczący dot. Programu.
A to czy ja przekazałem, czy nie przekazałem, to jest moja osobista sprawa.
I jeżeli Pan nie wie co to znaczy zapobieganie bezdomności, to niech Pan
przeczyta ustawę o ochronie zwierząt. To jest znakowanie zwierząt – to te
sprawy, o których Pan Przewodniczący mówił, w ustawie w art. 11a zaznaczone
jest całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych
w wypadkach.
2/ jeżeli chodzi o zapis edukacyjny – wykracza poza uprawnienia ustawowe.
Pani Radca Prawny wie o co chodzi. Nie może być zapisów w Programie, które
wykraczają poza ustawę.
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3/ schronisko – to nie jest schronisko – tylko to jest pensjonat. W ewidencji
działalności gospodarczej figuruje pensjonat, a nie schronisko, a ta Pani używa
pieczątkę „schronisko”. Dlaczego Wójt Gminy Aleksandrów Kuj. nie korzysta
z usług tego schroniska. Dlatego, że nie ma uprawnień, miała tylko zgodę na
działalność w Odolionie, a tej lokalizacji, która w tej chwili jest – nie ma.
Występowała o taką zgodę, ale miała nie uzupełnione dokumenty i takiej zgody
nie otrzymała. I od 2016r. – nie ma tej zgody.
-/ Państwo tutaj stoczyliście bój o nieduże pieniądze. A Pani Wójt wybrała
ofertę, która jest droższa o 100%, 12zł zaproponował pensjonat opieki nad
psem. Schronisko w Gołubiu Dobrzyniu 6,5zł. Koszty przejazdu – wyjaśnię.
Gdyby wybrać Golub Dobrzyń, p. Wójt zapłaciłaby ok. 18.000zł. /35.00018.000 ma Pani 17.000zł. zaoszczędzone/.
Radny Pogorzały Władysław – ale dowóz dużo droższy. Byłem z Komisją
w tym schronisku, jest czysto i jest legalnie prowadzone.
Może Pan otworzyć schronisko na Podolu jak Pan chce.
P. Siedlecki Mirosław – a ile razy w ciągu roku Pan będzie dowoził te
zwierzęta? W tej chwili zgodnie z tym co Pani Wójt powiedziała jest 5 psów
i 5 kotów.
I co Pan sprawdził w tym schronisku? Ile jest zwierząt i kiedy Pan tam był.
Ja Pana nie obrażam /skierował do przedmówcy/, więc niech Pan mnie też nie
obraża.
To, że jesteście Państwo zastraszani przez p. Wójt – p. Wójt przedstawia, że
wypłacenie 35.000zł. to jest super interes, przepłaciła o 17.000zł. , a Wy tu się
kłócicie o 1.600zł.
Radny Wypij – nie będzie nam Pan mówił czy robimy to dobrze, czy źle. Niech
Pan nas nie obraża. A Pani Wójt kierowała się dobrym interesem Gminy,
wybierając to schronisko.
P. Siedlecki Mirosław – ja nikogo nie obrażam, to Wy mnie obrażacie.
Wymiana zdań pomiędzy mieszkańcem a radnym Wypij Sławomirem i radnym
Kania Janem.
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o ciszę.
P. Wójt – Proszę Pana – nie bez „kozery” zapytałam gdzie Pan mieszka, bo Pan
mieszka w Podolu, osobiście to widziałam, bo byłam sobie na wycieczce
rowerowej, i raz, i drugi, i mieszka Pan w Podolu, jest mieszkańcem Podola,
zresztą Pan sam powiedział o tym do protokołu na sesji. Ale w sytuacji kiedy
przyszło wyjaśnić czy Pan jest tym mieszkańcem i składa deklarację śmieciową
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no to chciałabym powiedzieć, zobaczcie Państwo jaka jest wartość tych 10,80zł.
za gospodarkę odpadami.
Proszę Pana w Ciechocinku /dokładnie wiem gdzie/ prowadzi Pan działalność
gospodarczą, jest wywieszony przy ul. Bema – Pana baner i mam zdjęcie, tam
prowadzi Pan działalność gospodarczą. A zamieszkuje Pan w Ciechocinku,
z zameldowaniem w Koszalinie. I niech Pan po prostu nie kłamie.
P. Siedlecki Mirosław – niech Pani sprawdzi adres korespondencji.
P. Wójt – korespondencje to ja też mogę sobie wskazać zupełnie gdzie indziej.
P. Siedlecki – wskazuję adres do korespondencji tam gdzie mieszkam, czyli
Ciechocinek, Mickiewicza 31.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś wnioski czy oświadczenia.
Jeżeli nie ma to przechodzimy do następnego punktu.
Pkt 18.
Informacje i komunikaty.
P. Wójt – chciałam poinformować, że odbył się XXV Przegląd Klubów Seniora
– nasz Klub został zakwalifikowany do występów w Bydgoszczy.
-/ w między czasie odbyło się spotkanie z p. Marciniakiem odn. ewentualnej
wypłaty odszkodowania za padnięte pszczoły. Byłam gotowa /co podkreślam/
wypłacić w jakiejś kwocie odszkodowanie za te padłe pszczoły, ale p. Prawnik
powiedziała, że absolutnie nie mam takich podstaw prawnych zdecydowanych,
w związku z tym, że została stwierdzona choroba pszczół, do wypłaty
odszkodowania. Zatem spotkanie skończyło się dość nieprzyjemnie, na pewno
zakończy się procesem sądowym, a to będzie dla mnie dopiero podstawa do
wypłaty odszkodowania p. Marciniakowi, pod warunkiem przegranej.
Przewodniczący Rady Gminy – tu nie ma podstaw prawnych, tylko jaka jest
istota tej sprawy. Jeżeli mieszkańcowi te pszczoły padły a Gmina się od tego
odżegnuje i idzie z mieszkańcem do sądu, to ja nie wiem o co tu chodzi w tej
Gminie.
To jak rów melioracyjny nie będzie naprawiony – to Gmina też ze mną do
Sądu pójdzie? I z następnym, i z następnym? To po co mi taka gmina.
P. Wójt – Panie Przewodniczący, Pan to tylko może kazać. Ale
odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju działania biorę ja. Nie Pan odpowiada
przed RIO, przed NIK czy Urzędem Wojewódzkim tylko wójt. I to ja będę
ponosiła konsekwencje tego. A ponieważ p. Prawnik zdecydowanie /tak samo
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jak i pracownik sugerował, że nie mam podstaw, nie mam czarno na białym, że
mam tyle i tyle tej osobie wypłacić/. Ja się nie uchylam od tego. Ale musi być
stwierdzone, że takie odszkodowanie mam wypłacić. Czy rzeczywiście wina
leży po stronie Gminy.
P. Radca Prawny – Katarzyna Błaszkiewicz - Chtioui – gmina jest jednostką
sektora finansów publicznych i każdy ruch finansowy rodzi określone skutki.
W tej sytuacji / bardzo przykra sytuacja się zdarzyła temu Panu, który stracił
wiele tych pszczół, i to jest niewątpliwa strata, przy czym okazało się, że te
pszczoły były chore. Takie jest stwierdzenie Komisji, która pobrała próbki i to
jest w protokole stwierdzone, że jest podejrzenie, że to zdarzenie, które miało
miejsce mogło być przyczyną choroby. Więc to nie jest stwierdzone. Stwierdzić
może ktoś, kto się na tym zna. Ani ja, ani nikt z nas nie jest specjalistą, który
jest w stanie określić:
1. czy faktycznie miało to wpływ na zejście tych pszczół
2. czy ta choroba była przyczyną, czy była wywołana innymi czynnikami
To musi ustalić podmiot do tego uprawniony. I wtedy p. Wójt powiedziała, nie
uchyla się, i ja sobie z tego zdaje sprawę. Ale ja pracuję już 25 lat jako radca
prawny i nie zdarzyło mi się, żeby dochodziło do wypłaty odszkodowania
w sytuacji gdzie nie ma pewnego dowodu, nie ma udowodnionej winy. Jeżeli
organ stwierdzi /w tym przypadku Sąd/, który będzie musiał powołać biegłego,
jeżeli stwierdzi, że Gmina zawiniła, to Pani Wójt powiedziała, że nie uchyla się
od niczego. Natomiast oczywiście powiedziałam, że w sytuacji kiedy dowodów
nie ma na winę, mogła się Gmina przyczynić, ale nie jestem w stanie
powiedzieć czy ta wina jest, bo nie jestem specjalistką w tym zakresie. Ja mogę
mówić czy jest podstawa, czy jej nie ma. A podstawy prawnej nie ma.
Oczywiście Pani Wójt mogła zdecydować i jakieś pieniądze wypłacić. Przy
czym rozliczana jest z tego przez jednostkę, która może powiedzieć - a skąd
Pani wiedziała, że trzeba było wypłacić 10.000zł. a nie 2.000zł. albo np.
20.000zł. W momencie kiedy nie ma dokumentu stwierdzającego winę, czy
nawet przyczynienie się do winy i konieczność zapłaty, Gmina ani żadna
jednostka nie powinna tego robić. Można się dogadywać, ale jestem tego zdania,
że w jednostkach, gdzie to jest jednostka, nie jednostka finansów publicznych
ale bardziej prywatne przedsiębiorstwo, gdzie dysponuje się pieniędzmi
własnymi i ponosi się odpowiedzialność w innym zakresie niż tutaj. Państwo też
podejmujecie uchwały mając na uwadze, że to wszystko jest kontrolowane.
Była też sytuacja – jednej z pracownic, która złożyła pozew zadość uczynienie
z powodu choroby, której się nabawiła się w związku z pracą. Wójt mogła to
zrobić. Ale Sąd orzekł, że absolutnie, w żadnym stopniu nie przyczyniła się.
I teraz proszę sobie wyobrazić – 120.000zł. byłoby wypłacone, jak Wójt, by to
wytłumaczyła. Więc tu proszę się nie dziwić /ja próbuję usprawiedliwić swoje
zachowanie, nie Wójta, bo Wójt jest w stanie wypłacić/ ale ja jestem po to, by
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bronić interesu Gminy i przede wszystkim, jeżeli będzie wina stwierdzona to
stwierdzi to grono osób, które jest kompetentne. Natomiast nikt z nas nie jest
kompetentny. Ja myślę, że Państwo to rozumiecie i nie trzeba tego tłumaczyć.
Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że ta decyzja , na tym etapie, jest słuszna. Nie
mogła być podjęta inna.
Przewodniczący Rady Gminy – powiem tak – nie o pszczołach tylko o rowie
melioracyjnym – jeżeli tam przechodzi kabel pod wysokim napięciem , jak tam
dziecko pójdzie się bawić /mówię o odpowiedzialności/ a jest woda, nastąpi
przepięcie i zginie to dziecko, czy coś innego stanie się, to wtedy kto będzie
odpowiadał? Wójt, czy p. Mecenas , czy jeszcze ktoś inny. I tu nie ma
odpowiedzialności, bo gdyby była to Wójt, by nakazała jak najszybciej,
niezwłocznie to zrobić.
P. Radca Prawny – to jest losowe zdarzenie.
Przewodniczący Rady Gminy – to nie jest losowe zdarzenie. Tam ten dół jest,
i ktoś przetrzymuje, żeby dół był tam dłużej, i wtedy nie ma odpowiedzialności
„przecież ja chciałam wszystko zrobić” .
P. Mecenas wzięła wszystko na siebie, P. Wójt chce spłacić , a p. Mecenas nie
pozwala. Prosty mechanizm.
P. Radca Prawny – nadal nie wiem o co chodzi, nie będę porównywała życia
ludzkiego do życia pszczół, więc skończmy ta dyskusję. Uważam, że na tyle
powiedziałam, ze nie będę tego powtarzać.
Przewodniczący Rady Gminy – ciekawe gdzie jest ta odpowiedzialność.
P. Radca Prawny – to jest właśnie odpowiedzialność, pójdzie Pan do Sądu
i będzie ustalone. Jeśli Gmina jest winna, Gmina musi zapłacić.
Przewodniczący Rady Gminy – i poniesie koszty sądowe.
P. Radca Prawny – jeżeli przegra, a jeżeli wygra to nie poniesie kosztów, zapłaci
mieszkaniec.
Przewodniczący Rady Gminy – to trzeba go ukarać. Ma Pani rację. To jeszcze
dołóżcie mu karę za sąd. To jest chore dla mnie.
P. Radca Prawny – jeżeli Pan gdziekolwiek pracował poza rolnictwem - bo
zdaje się – mimo, że Pana ogromnym szacunkiem darzę, to nie orientuje się Pan
w sprawach gospodarki.
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Przewodniczący Rady Gminy – teraz to niech się Pani nie ośmiesza. Ja w więcej
firmach pracowałem zanim przejąłem gospodarstwo, jak Pani. Chce Pani sobie
tu zrobić rozrywkę?
P. Radca Prawny – ja tylko pytałam. Dobrze, ale może Pan stracił trochę
kontrolę nad tym, bo to było wiele lat temu.
Przewodniczący Rady Gminy – pracowałem na różnych stanowiskach i nie
straciłem żadnej kontroli.
A co Pani uważa, że w gospodarstwie są głąby.
P. Radca Prawny – ja tak nie powiedziałam. Z całym szacunkiem dla pracy
rolnika, bo to jest bardzo ciężka praca. Jest Pan ostatnią osobą, której mogłabym
coś takiego powiedzieć.
Przewodniczący Rady Gminy – wiem, że Pani jest stronnicza, jako Radca
Prawny – jeden przykład to jest Agnieszki Czerny – Pani poszła za Pania Wójt,
drugi przykład odnośnie Domu Nauczyciela – tak samo nie napisała Pani
uchwały – też Pani poszła stronniczo, za tym co wypłatę daje.
P. Radca Prawny – Pan mnie w tej chwili obraził mówiąc, że ja jestem
stronnicza. Ja jestem Radcą Prawnym i nie Pana zadaniem jest ocena mnie. Jest
tylko jeden organ, który może ocenić moją pracę. I proszę więcej tego nie
mówić.
Przewodniczący Rady Gminy – oceniać nie oceniam, tylko mówię fakty jakie
są.
P. Radca Prawny – ocenia Pan, że jestem stronnicza. A to jest bardzo
krzywdzące dla mnie.
Przewodniczący Rady Gminy – a nie widzi Pani jakie dla mnie jest krzywdzące?
Bo nie wykonała Pani polecenia służbowego.
Radca Prawny – wykonałam polecenie służbowe, napisałam stanowisko Radcy
Prawnego, bo gdybym go nie napisała – napisałam o niemożliwości podjęcia
takiej uchwały. Proszę Pana – na każdą Pana prośbę robie co Pan życzy, tylko
nie zawsze ma Pan rację, nie zawsze można to zrobić.
Przewodniczący Rady Gminy – niech Pani wymieni z ilu ja rzeczy przez te
4 lata korzystałem. Oprócz podpisywania uchwał.
Czy są jeszcze jakieś komunikaty i informacje.
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P. Ceglewska Agata – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pani Wójt –
korzystając okazji chciałabym Państwa poinformować o przedsięwzięciach,
które będą realizowane na terenie Gminy Raciążek w wakacje. Zapraszam
bardzo gorąco i serdecznie 01.07. na artystyczne spotkania zamkowe , tam
Państwo będziecie mogli podziwiać oprócz pokazów rycerskich, warsztatów
rękodzielniczych również spektakl teatralny, który będzie efektem warsztatów
teatralnych „wehikuł czasu” odbywającym się w GOK od 29.06 – 30.07. –
01lipca będzie to można oglądać.
W imieniu p. Sołtys z Turzynka jak i GOK chciałabym gorąco zaprosić na
projekt pn. „Turzynek pachnący ziołami”. Będą tu zainwestowane środki
z funduszu sołeckiego jak i z projektu KSOW pozyskane przez GOK
w wysokości 4.000zł.
Następna impreza, na którą chciałabym bardzo serdecznie zaprosić, jest to
impreza dotowana przez Powiat „Postaw na kaczkę” w ramach Dni RaciążkaDni Młodości. Będzie to impreza piknikowa, mnóstwo atrakcji wspaniałych dla
dzieci, spotkania z animatorami, gry zabawy, konkursy. Gwiazdą wieczoru
będzie nasz mieszkaniec Podola Arek Kopaszewski.
Serdecznie Państwa zachęcam i zapraszam.
Również z pieniędzy sołeckich, jak i z KSOW będziemy realizować projekt
w sołectwie Turzno „Za kujawską miedzą” – będzie mnóstwo wspaniałych
atrakcji, warsztatów.
Z pieniędzy przymierzonych przez Państwa w kwocie 15.500zł. /będę
wnioskowała, bo to jest za mała kwota/ na zorganizowanie dożynek parafialnogminnych , które odbędą się 09 września – już też Państwa bardzo serdecznie
zapraszam.
P. Majcher – mieszkanka – ja też chciałam Państwa serdecznie zaprosić na
spotkanie z prawnikami Sieci Obywatelskiej, którzy są wyspecjalizowani , będą
mówili o przepływie informacji miedzy urzędem a obywatelem. To są historie
np. pod kątem masztu w Ciechocinku, gdzie powstał na zabytkowym obiekcie,
jak to wszystko ułożyć między urzędem a obywatelem, żeby nie było
problemów. Serdecznie zapraszam 28 czerwca, 16.30, ul. Leśna 3, Dom
Zdrojowy, wstęp wolny.
P. Ceglewska Agata – nie mogę zapomnieć jeszcze o jednym sołectwie – tu
zaangażowane są sołeckie pieniądze ale GOK też będzie wspierał to sołectwo
w działaniach, impreza jest na zakończenie wakacji – 18 sierpnia, w sołectwie
Podole.
Swoje siły zaangażowało sołectwo Niestuszewo / na pewno w przyszłym roku
dołączy Podzamcze/.
Ta przestrzeń kulturalna zagospodarowana w poszczególnych sołectwach jest
pokłosiem projektu realizowanego przez GOK w 2016r. Dom Kultury +.
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Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś informacje i komunikaty.
P. Wójt – podziękowała Radnym za udzielenie absolutorium, Sołtysom za
wspieranie w działaniach, a przede wszystkim Pracownikom, na których
spoczywa największy ciężar obowiązków.

Pkt 19.
Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy – jeśli nie ma więcej informacji i komunikatów,
zamykam obrady XXXIX Sesji Rady Gminy.
Godz. 14.00
Integralną część niniejszego protokołu stanowi nagranie na płycie CD
oznaczone: R.G.0002.39.2018

Na tym protokoł zakończono.
Protokołowała:
Beata Wesołowska

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sobociński
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