Protokoł Nr XLI/2018
Rady Gminy Raciążek
z dnia 03 września 2018r.
/ Sesja na wniosek/

Godz. rozpoczęcia – 16.00
Obecność wg załącznika do protokołu.
Obradom przewodniczył Pan Andrzej Sobociński – Przewodniczący Rady
Gminy.
Stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 14 radnych – jest quorum, można
podejmować prawomocne uchwały.
Kontynuując obrady Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych, p. Wójt,
zaproszonych gości.
Powiedział, że Sesja zwołana została na wniosek Wójta Gminy. Czy są pytania
co do porządku obrad.
P. Skarbnik – Beata Pietrzak – zgłosiła jeszcze punkt do porządku obrad dot.
zmian w budżecie
Radny Zabłocki Piotr – pod względem formalno-prawnym jest to niemożliwe.
Radny Kania Jan – ale Rada może przegłosować.
Radny Zabłocki Piotr – czy są jakieś materiały.
P. Skarbnik – mam.
Radny Kania Jan – odnośnie czego są te zmiany, czy są to szerokie zmiany, czy
kosmetyczne, to jest istotne.
P. Wójt – zmiany dot. inwestycji, które są w trakcie – jednej inwestycji, która
jest w trakcie dot. drogi w Podzamczu, druga zmiana dot. OS-y /Otwartej Strefy
Aktywności/. W międzyczasie w okresie wakacyjnym otrzymaliśmy umowę od
Ministra Kultury Fizycznej i Sportu, która została przez Gminę podpisana /jeżeli
chodzi o stronę Gmina - Ministerstwo/, natomiast Ministerstwo nie podpisze tej
umowy z Gminą, dopóki nie będzie to dostosowane do kosztorysu, który został
przedłożony do Ministerstwa. Przed wakacjami w budżecie zostały dokonane
zmiany, takie gdzie zabrakło tych pieniędzy.
Wg kosztorysu wniosek do Ministerstwa został przedłożony na 111.300zł.
50.000zł mamy otrzymać na Otwartą Strefę Aktywności z Ministerstwa.
Natomiast 61.300zł. powinniśmy mieć zabezpieczone w swoim budżecie.
Liczyliśmy na to, że po przetargu te kwoty zejdą i dlatego ta wysokość udziału
finansowego Gminy jest niedostosowana do kosztorysu, który został
w pierwotnej wersji przedłożony do Ministerstwa. Oczekują na to i dopiero
podpiszą umowę.
Inną kwestią jest rozstrzygnięcie przetargu, z którym jest kłopot /o czym
powiem później/.
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Jeżeli chodzi o zmianę dot. drogi w Podzamczu – prace są dość mocno
zaawansowane. W załączniku inwestycyjnym do całości inwestycji –
zrealizowania – plus koszty inwestora, to brakuje na inwestycję 38.922,98zł.
To są najpilniejsze zmiany.
Kolejne zmiany będą przedłożone na sesji zwyczajnej.
P. Skarbnik – przedstawiła zmiany:
-/ na OSA – na & 6050 - 6.995zł. i na & 6057 – 50.000zł.
p. Wójt – poprzednio nie było w dochodach.
Zasygnalizowała, że jest to dostosowanie się do faktu, by umowa
z Ministerstwem została podpisana.
Inna kwestią jest to, że mieliśmy już przetarg w lipcu na wyłonienie
wykonawcy, wpłynęła tylko jedna oferta, jeżeli chodzi o OS-ę na kwotę
238.214,58zł. W związku z tym nie dokonano rozstrzygnięcia, zadanie zostało
podzielone na 4 części:
-/ cz. I – wykonanie podłoży, nasadzeń oraz ogrodzenia terenu
-/ cz. II – dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
-/ cz. III – dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
-/ cz. IV – dostawa i montaż urządzeń strefy relaksu
Na część I i II zostały złożone oferty, są to korzystne oferty. Natomiast na cz. III
/dot. urządzenia placu zabaw i strefy relaksu/ nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z tym wystąpimy do Ministerstwa o wydłużenie terminu realizacji
zadania, aczkolwiek znają ta sytuację, że koszty są duże, że jest problem
z wyłonieniem wykonawcy. Nie wiadomo jak się ta inwestycja zakończy.
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za przyjęciem porządku obrad ze
zmianami / wprowadzony zostanie pkt 6 – zmiany do budżetu/
9 radnych głosowało za
1 radny był przeciwny
4 radnych wstrzymało się od głosowania
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęło pismo od p.
Borowskiej Bogusławy - temat jest pilny, również trzeba byłoby zająć się nim
na tej sesji.

Adn. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Sekretarz Gminy – chwała ta podejmowana jest przez Radę przy każdych
wyborach.
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Na czas wyborów należy utworzyć odrębny obwód głosowania w Zakładzie
Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku, by pensjonariusze mogli skorzystać
z prawa głosowania. Projekt uchwały otrzymaliśmy z Delegatury.
Zwrócił uwagę na & 2.
„Uchwałę
przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku I”. – to nie jest błąd, ponieważ na
naszym terenie działa 2 Komisarzy, nasz teren obsługuje Komisarz z nr I.
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o dyskusję.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. Odczytał
Uchwałę Nr XLI/352/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania, która przyjęta została
14 głosami za – jednogłośnie.
Adn.5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVII/323/2018 Rady Gminy
Raciążek z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie obwodów głosowania.
P. Suchomski Michał – Sekretarz – w tym przypadku mamy do czynienia ze
szczególną sytuacją, dot. to planowanego remontu w GOK w Raciążku.
W związku z tym na czas wyborów trzeba przenieść siedziby Obwodowych
Komisji Wyborczych. Zmiana dotyczy tylko wyborów zarządzonych na dzień
21.10.2018r. Zostało to uzgodnione z Delegaturą we Włocławku. Dzisiaj
otrzymaliście Państwo wzór uchwały uzgodniony z Dyrektorem Delegatury, jest
sugestia względem pierwszej wersji – techniczna sprawa – by konkretnie
napisać, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 zmienia się z : Szkoła
Podstawowa ul. Szkolna 3, Raciążek na: Przedszkole Publiczne „Słoneczko” ul.
Zamkowa 31, Raciążek /z jakiej siedziby do jakiej przenoszone jest/.
Jest też propozycja, jeżeli Raciążek ma 2 odrębne obwody głosowania / których
siedziba była w GOK/, by cały Raciążek przenieść do jednego budynku - do
szkoły, by ułatwić mieszkańcom głosowanie. Natomiast siedzibę
dotychczasowej Komisji, która obsługuje sołectwa Dąbrówka, Niestuszewo,
Podzamcze, Turzno, Turzynek itd. , żeby na czas tych wyborów przenieść do
przedszkola. Do uchwały dołączone jest uzasadnienie /uzgodnione
z Dyrektorem Delegatury.
Kodeks Wyborczy przewiduje, że takie zmiany należy dokonać najpóźniej 45
dni przed dniem wyborów.
W lokalach będzie informacja Komisarza Wyborczego, że siedziba lokalu
została przeniesiona.
Przewodniczący Rady Gminy – otwieram dyskusję, proszę o pytania.
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Radny Zabłocki Piotr – czy wiadomo kiedy firma wchodzi na plac budowy,
czyli do sali , w której siedzimy i na salę widowiskową. Czy to jest tylko po to,
by zabezpieczyć się na przyszłość.
P. Wójt – na 06 września jest termin składania ofert na remont obiektu.
P. Sekretarz – rozmawiałem z p. Dyrektor GOK czy nie można z remontem
poczekać do zakończenia wyborów, ale p. Dyrektor powiedziała, że jest to
niemożliwe i musi to rozpocząć. Złożyła oficjalne pismo o zmianę siedziby
obwodowych komisji wyborczych.
Radny Kania Jan – uważa, że te zmiany wprowadzą trochę chaosu, bo 3 okręgi
będą zmieniały lokalizację, a tak byłyby tylko 2 /tylko Raciążek/. Wioski
przyzwyczaiły się już do szkoły, a będą musiały iść do przedszkola.
P. Wójt – mieszkańcy będą poinformowani.
Radny Zabłocki Piotr – powiedział, że będzie bałagan. System powiadamiania
sms nie wszyscy używają.
Radna Graczyk Grażyna – różne są sytuacje, nie przewidzi się wszystkiego. Jest
sms-owy system powiadomień, Ksiądz w kościele też może ogłosić te zmianę,
można włączyć sołtysów, są też tablice ogłoszeń.
Radny Kania Jan – wszystkich nie poinformuje się.
Radna Zabłocka Ewa powiedziała, że są różne sytuacje, nagłe.
Radny Zabłocki Piotr – będzie bałagan ale trzeba wszystko tak zrobić, żeby
mieszkańcy wiedzieli gdzie mają pójść głosować.
P. Wójt – do 15 wrzenia sołtysi będą zbierali podatek, można ich zobligować do
tego, by informowali mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy – nie zmienia to faktu, że ta uchwała mogła być
dużo wcześniej zasygnalizowana. Sesja dzisiaj nie byłaby potrzebna.
Radny Wypij Sławomir – czy p. Ceglewska wcześniej poinformowała, że będzie
robiła remonty?
P. Wójt – sygnalizowała na sesji.
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P. Sekretarz – p. Ceglewska Agata – informowała na sesji, kiedy była
podejmowana uchwała.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś pytania.
Radni nie wnieśli żadnych pytań. W związku z tym Przewodniczący Rady
Gminy odczytał Uchwałę Nr XLI/353/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVII/323/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie
obwodów głosowania, która przyjęta została
13 głosami za
0 głosami przeciwnymi
1 głosem wstrzymującym.
Adn. 6.
Zmiany do budżetu.
Omówiła p. Skarbnik :
1. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu:
- dz. 756 rozdział 75601 & 0350 wpłaty od dz. gospodarczej osób fizycznych
/karta podatkowa/ zwiększono o kwotę 3.000,00
Dz. 756 rozdz. 75616 & 0360 /wpływy od spadków i darowizn/ zwiększono
o kwotę 695,00zł., & 0500 zwiększono o kwotę 12.000zł., /wpływy od
czynności cywilno-prawnych/
Dz. 756 rozdz. 75618 & 0490 /wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jst /zwiększono o kwotę 11.000zł.,
Dz. 756 rozdz. 75621 & 0020 zwiększono o kwotę 6.300zł., w związku
z większym wykonaniem dochodów w I półroczu 2018r.
Dz. 926 rozdz. 92605 & 6280 wprowadzono kwotę 50.000zł., w związku
z planowanym zwrotem środków na zadanie inwestycyjne Otwarta Strefa
Aktywności /OSA/, zgodnie z Programem rozwoju infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
2. Zmiany w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:
Dz. 010 rozdz. 01010 & 6050 zmniejszono o kwotę 14.000zł., w związku
z mniejszymi wydatkami na rozbudowę sieci wodociągowej
Dz. 600 rozdz. 60016 & 6050 zwiększono o kwotę 40.000zł., w związku
z większą kwotą na realizację zadania modernizacja drogi gminnej Nr 160307 C
Podzamcze - Raciążek – etap II.
Dz. 926 rozdz. 92605 & 6050 został zwiększony o kwotę 6.995,00 oraz & 6057
o kwotę 50.000zł., w związku z dofinansowaniem zadania OSA – środki własne
i inne w kwocie 61.300zł. oraz dofinansowanie w kwocie 50.000zł.
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Plan dochodów po zmianach 14.687.658,86zł., plan wydatków po zmianach
18.825.866,82zł.
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o dyskusję.
Radna Graczyk Grażyna – pytanie dot. pkt 2. zmniejszono o kwotę dz. 010
o kwotę 14.000zł w związku z mniejszymi wydatkami na rozbudowę sieci
wodociągowej – proszę o przybliżenie tematu, interesuje mnie ul. Glinki.
P. Wójt – powiedziała, że to dwie różne sprawy: kanalizacja i wodociąg.
W załączniku inwestycyjnym na zadanie związane z rozbudową było 100.000zł.
Ponad 43.000zł. kosztuje inwestycja związana ze spinką w ul. Zamkowa – Polna
i 41.000zł. zapłaciliśmy w ramach porozumienia z mieszkańcem, który
w Podolu wykonał na swój koszt kwestie związane z budową wodociągu.
Zostały pieniądze ze 100.000zł. zaplanowanych w budżecie.
Radna Czerny Agnieszka – p. Wójt powiedziała, że będzie problem z realizacją
III i IV etapu OSA – jeżeli Ministerstwo podpisze umowę i nie zostanie
zrealizowane, czy jako Gmina będziemy ponosili jakieś konsekwencje tytułem
niezrealizowania całości inwestycji?
P. Wójt – żadnych, nie otrzymamy dotacji i te pieniądze, które
zagwarantowaliśmy w budżecie pozostaną.
Przewodniczący Rady Gminy – odn. GOK- u – przebudowy, rozbudowy sali
i kawiarni – uważa, że sala powinna być powiększona i dopiero przeprowadzony
powinien być remont. Wtedy miałby to sens. A za 2 lata okaże się, że znów
musi być coś robione. Pieniądze te można byłoby spożytkować w inny sposób:
sale powiększyć, dopiero ją wyremontować. Temat byłby zamknięty. Tak to
tylko są to półśrodki. Nie ma nic przyszłościowo. Co 5 lat przeprowadzany jest
remont.
P. Wójt – na porządnie to tej Gminy nie stać, żeby GOK zrobić tak jak Pan sobie
życzy.
Radna Graczyk Grażyna – czy ta sala nie jest wystarczająca?
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr XLI/354/2018
w sprawie zmian w budżecie gminy Raciążek na rok 2018, która przyjęta została
7 głosami za
1 głosem przeciwnym
5 głosami wstrzymującymi
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/1 radny wyszedł/
Adn.7.
Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że wpłynęło pismo p. Borowskiej
Bogusławy – która zwraca się z prośbą do Rady Gminy i Komisji Ładu
i Porządku o pomoc w rozwiązaniu konfliktu, który dotyka Jej osobiście i Jej
rodziny z Prezesem RKS Wzgórze. Prośba dotyczy zadbania poprzez
wyegzekwowanie od Prezesa Klubu lub innej odpowiedzialnej osoby
właściwego skutecznego zabezpieczenia boiska przed wylatywaniem piłek na
teren Jej prywatnej posesji lub przeznaczenie środków na zakup siatki na ten cel
z budżetu gminy Raciążek.
Jest to niebezpieczne ponieważ piłki z boiska wpadają na Jej posesję, na której
jest starsza Pani, małe dziecko, a przypadkowe uderzenie piłką może
spowodować poważny uraz lub krzywdę. Niszczone są kwiaty, zieleń, obijane
są przedmioty znajdujące się na podwórku. Prezes w sposób agresywny
i niegrzeczny odzywa się, grozi powybijaniem szyb. Piłkarze wchodzą na
posesję bez Jej zgody. Prosi o interwencję w tej sprawie.
P. Wójt – piłkochwyt pod tym kątem został założony. Więc nie wiem co jeszcze.
Radna Czerny Agnieszka – z racji tego, że pismo adresowane jest też do naszej
Komisji, powiem, że to co jest zamontowane w tej chwili jest niewystarczające.
Gdyby to było wystarczające i zabezpieczałoby to ta Pani nie przyszłaby i nie
pisała pisma. Nie zgłaszałaby sprawy do naszej Komisji ani na Policję.
Moim zdaniem należy zobowiązać Prezesa Klubu do zakupu bądź
zainstalowania skutecznej siatki, bądź przeznaczyć środki na zakup porządnej
siatki.
Ta Pani mieszka w rejonie boiska, przez wiele lat zmaga się z tym problemem.
Radna uważa, że bardzo dobre są siatki, które posiadają Orliki, które w sposób
skuteczny zabezpieczają
Radny Kania Jan – tutaj są siatki bardzo wysokie, na pewno mają ok. 7m.
Czasami może piłka poleci nad siatką. Na Orlikach są niższe.
Radni uważają, że Prezes powinien „grzecznie” porozmawiać z właścicielką.
Radna Czerny Agnieszka - należy upoważnić kogoś do rozwiązania problemu.
Teraz pismo wpłynęło od p. Borowskiej. Jakiś czas temu problem był z drugiej
strony, gdzie również sąsiedzi skarżyli się /bezpośrednio sąsiadujący
z boiskiem/, że skaczą przez płot, zabierają owoce, niszczą.
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Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, że pytania dot. działalności Klubu,
które padły na Sesji, zostały przesłane do Prezesa, ale do tej pory brak jest
odpowiedzi /minęły 3 miesiące/.
Rada nie ma nic do powiedzenia, musi Wójt zareagować.
P. Wójt – mogę tylko zwrócić uwagę na zachowanie. Wybór należy do
członków Stowarzyszenia. Nie mam żadnego wpływu na to, kto jest Prezesem.
Radna Czerny Agnieszka – mają swój budżet, może wskazać im, żeby zakupili
siatki.
P. Wójt – Prezes składa ofertę pod kontem konkursu, który jest ogłoszony
i wydatkuje środki zgodnie ze złożoną ofertą. Pieniędzy nie ma na to.
Radni sugerowali, by p. Wójt przeprowadziła rozmowę z p. Prezesem.
Radna Czerny Agnieszka – złożyła wniosek, by zabezpieczyć środki na
zrobienie siatki.
Radny Kania Jan – pierwszym krokiem jest pójść do ludzi i rozmawiać.
Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze jakieś pytania.
Radni nie wnieśli więcej uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy
zamknął obrady XLI Sesji Rady Gminy.
Godz. 17.15
Integralną część niniejszego protokołu stanowi nagranie na płycie CD
oznaczone: R.G.0002.41.2018

Protokołowała:
Beata Wesołowska

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sobociński
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