Protokół Nr XV]I/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 20 I 5 roku
Sesja rozpoczęła się o godzinie 1 1.05
otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy witając wszystkich zebranych.

W Sesji udział bierze 13 radnych.
uchwały.

Sesja jest władna podejmować prawomocne

W Sesji biorą udział: Wójt _ Dariusz Górski, Sekretarz - Agnieszka Matyjasik oraz
Starosta Rypiński Zbigniew Zgórzyńskl, Przedstawiciele Agencji Nieruchomości
Rolnych, Radny Powiatu - Piotr Czarnecki, Delegat Izby Rolniczej Andrzej
Murawski

Ad

3.

Proponowany porządek obrad:
1 . Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie obecnosci.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4' Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Wy stąp ienie Starosty Ryp iński ego pana Zbi gniew a Zgorzy ńsl<lego.
6. Wystąpienie przedstawiciela Agencj i Nieruchomości Rolnych.

7. Wystąpienie Przewodniczącego Izby Rolniczej w Rypinie Pana Mirosława

Ozimkowskiego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
_ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na terenie gminy w 2016 roku,
_ obnizenia średniejceny sprzedaży drewna przyjmowanej j ako podstawa
obliczenia wymiaru podatku leśnego na 2016 rok,
_ ustalenia podatku od nier_uchomości na 2016 rok,
- określenia stawek podatku od środków transpońowych w 2016 roku,
_ określenia wzorów formu1arzy informacj i i deklaracj i podatkowych,
_ zmtan budżetowych,
_ w sprawie wyrażenia zgody na podj ęcie działań przez W ójta Gminy Wąpielsk
związany ch z zakupem nieruchomości w miejscowości Radziki Duże,
_ w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działańprzezWójta Gminy Wąpie1sk
związany ch z zakupem nieruchomości w miejscowości Łapinóżek,
_ w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości' na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
8. lnlorlnacja wój ta o podejmorłanych dzialaniach w okresie między sesjami.
9. odcz1tanie pism, które wpłynęłydo Rady Gminy'
10. Wolne wnioski i zapytania.
71 . Zakończenie obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Z uwagi na takt, iż protokół nie został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Gminy p. Jabłoński wniósł o jego odczytanie. Przewodniczacy postanowił odczytać
protokół po wystąpieniach zaproszonych gości.

Z lwagi

na fakt, iŹ nie clotarło zaproszenie do P. Mirosława ozimkowskiego ten
punkt został wykreś1ony z porządku sesji. W związku z tym zmieniła się też
numeracja.

Ad.5
Wraz z Panem Starostą przyjechał kierownik działu geodezji p. Tomasz Sugalski.
Wąpie1sk została pominięta w funduszach na
jeszcze
jest
remonty dróg? I
problem z drogą do Kamalu, która jest w godnym
pożałowania stanie.
p. Starosta: Gmina Wąpielsk nie została pominięta w funduszach na remonty i
budowę dróg. Gminy, które otrzymały pieniądze na drogi gmirure, muszą takie same
kwoty przezn aczyć na drogi powiatowe. Ma to na celu uzyskanie większej 1iczby
punktów aby zwiększyć szanse przy ocenie wniosków. W konsekwencji wydane
środkiprzez powiat z powlotem do niego wrócą.
W przyszłym roku będziemy chcie1i robić przynajmniej jedną drogę w każdej gminie'
Zależy to oczywiście od środków, które będziemy mieli na ten cel. Im będą większe
tym istnieje możliwośćnaprawy większej liczby dróg. W przyszĘm roku chcemy
remontować drogę od Wąpielska w kierunku Go1ubia.
p. Duda: Droga do Kupna jest w fata1nym stanie, nie da się nią przejechać bez szkód
dla auta. Juz od kiiku kadencji prosimy o jej naprawę i ciągle nic. To w końcu jest

p. Listkowski: Dlaczego Gmina

droga powiatowa. Chcieliśmyją nawet wykupić i naprawić na własny koszt i
wciągnąć do zasobu gminy. Kamal powinien uczestniczyć w kosztach jej naprawy.
p. Starosta: Tylko czy Kamal zechce panycypo\Ą aC w kosaach jeślipostawimy mu
zakaz jazdy? Ze swej strony moge obiecać, że zwrócę się z prośbąd,o Zarządu
Powiatu aby przyjechał i objechał te drogi. Z drugiej strony tak naprawdę wybór
drogi, którą będziemy remontować zależy od Radnych, poniewaz Gmina będzie
również uczestniczyła w kosztach. Więc musicie się dogadać, którą drogę mamy
naprawiać wcześniej. Tę w kierunku Golubia czy tę do Kupna. Ewentualnie istnieje
możliwośćaby drogę do Golubia zroblć tańszą techlologią jak grysowanie
nawierzcbni istniej ącej .
p. Szteler: A może po prostu tę drogę naprawić doraŹnie? Są firmy, które oddają lub
odsprzedają pokruszony beton czy gt'lz. Może wystarczy na razie go nawozić a tego
deszcz nie zmyje?
p. Byner: Ja moge narł et zawiezc i pokazac te droge. Jeślidroga zostałaby
wyremontowana to ruch by się zwiększył i byłby o wie1e lepszy dojazd.
p. Listkowski: Czy można przekształcić działki popegierowskie w działki
budowlane?

p--

fugąbl'. Sposób

przeznaczenia

zagospodarowania przestrzennego.

tych działek jest uchwalony w

planie

Przedstawiciel Agencji: Z tymi działkami problem jest jeszcze taki, że mają drogi o
szerokości 3m.' a powinny być przynajmniej 6m. z tego powodu gminy nie chcą
przejmować takich dróg. Właścicie1ete działki odsprzedają, a kupujący kupują je z
myśląo przekształceniu i bardzo często się rozczarowują.
p. Sugalski: Należy zaktualizowaó ewidencje gruntów i budynków. odbywały się
pomiary, o których było ogłoszenie, a po sporządzeniu proj ektu każdy z właścicieli
mógł przyjśći się dowiedzieć jak te grLlnty zewidencjonowano. Każdy
zainteresowany może również złożyćwniosek o zmianę określeniaprzeznaczenia
gruntów i budynków, ale musi ponieśćzwiązane z tym kosŻy. Możemy wyrómić
grr-rnty ro1ne czyli te, na których znafi:ują się zabudowania gospodarc ze związane z
prowadzeniem działalnościrolniczej jak np. chlewnia' obora itp. oraz grunty
mieszkaniowe tzn. te, na których jest dom mieszkalny p1us ewenfualne budynki
przynaleŻne jak np. garaŻ.
p' B}tner: Występuje problem u rolników, którzy przesz1i na emeryturę i zostawili
sobie 30 arów ziemi. Po przekwalifikowaniu mają duże podatki'
p. Sugalski: o klasylrkacji decyduje funkcja budynku, dlatego każdej sprawie należy
się prryj rzeć indywidualnie.
P. Starosta: Jezeli będzie błąd fimy dokonującej aktualizacji przy okreś1eniu
kategorii gruntów i nieruchomości to go poprawimy.
P. Sugalski: W ok. 200 przypadkach zmieniono ewidencje budynków i gruntów z
rolniczej na nierolniczą i odwrotnie.
P. Murawski: Czy robiąc tak wielkie przedsięwzięcie nie można było określićco jest
Wąpielsk I a co Wąpielsk II?
P. Wójt: Jest to zmiana administracyjna, która wymaga długich procedur.
Podejmiemy działarua aby to zmienić.
P. Rutkowski: Jeże1i działki zostały zmienione na nierolnicze to mozna na nich
postawić domek?
P. Sugalski: Decyduje gmina' Prob1em IeŹy w tym, czy kategoria gleby na to pozwoli.
osoba wydająca w Urzędzie Gminy decyzje o zabudowie powinna sprawdzic czy
była zgoda na wyłączenie tego gruntu. Tu równieŹ każdy przypad,ek powinien być
rozpatrywany indy.widual nie.
P. Duda: A jak się traktuje trawniki na działce?
P. Susalski: Niejest to produkcja rolnicza.
Jeżeli osoba nie prowadzi działalnościrolniczej to działka' którą posiada została
sklasyfikowana jako działka budowlana i stąd większy podatek' Natomiast jeś1i
działalnośćrolnicza jest prowadzona to Są glunty ome zabudowane.

Ad.6

W dniu 5.08.2015r. Została uchwalona przez Sejm, Ustawa o kształtowaniu ustroju
rolnego, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 20 1 6r. ' W starej ustawie
wprowadzono tak wie1e zmian, że j est to praktycznie nowa ustawa. odnośnie
reglamentacji ziemi rolnik nie będzie mógł bez zgody Agencji podzielić 1ub zbyó
gruntów. Również spadkobiercy nie przysfuguje już w nowej ustawie prawo
pierwokupu. Przy sprzedaŻy powyżej 1ha plawo pierwokupu przysługuje:
dzierżawcy, sąsiadowi gruntu sąsiaduj ącego z gruntem sprzedawanym' a na samym

"*

końcu prawo to przysługuje Agencji'

Życie z dniem 01.0l.2016r. Wszystkie umowy
przeniesienia własnościnieruchomości będą ewidencjonowane przez Agencję. JeŻe\i
dzi,etŻawca dzteruawi grunt przez okres 3 1at (umowa dzierżawy musi trafić do
Agencji) to wówczas przysługuje mu tzw prawo pierwokupu. Prawo to przysłrguje
także sąsiadowi sprzedawanej nieruchomości będącemu ro1nikiem indywidualnym
oraz Agencji, gdy sprzedawana jest nieruchomośćpowyżej 1 ha. Rolnik ma
oczywiście prawo sprzedać nieruchomośćinnemu rolnikowi indywidualnemu bądź
też osobie bliskiej i wówczas prawo pierwokupu nie ma Zastosowania. Nieruchomość
rolna wo1no zbyć tylko wówczas, gdy ma dostęp do drogi publicznej. Jeżeli takiego
dostępu nie ma wówczas zbycie j est niewazne. Przy podziale gruntu składa się
wniosek do Agencji, w którym naleĄ wskazać min. ilośćgruntów, klasę i nabywcę
otaz zaświadczenieo przeznaczeniu nieruchomości roinej w planie

P. Marczak: Zmtany wejdą

w

zagospodarowania przestrzennego. Agencja musi wyrazlc zgodę na zbycie
nieruchomościoraz na nabycie jej przez nabywcę' Za gospodarstwo uwaza się
gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 7ha. Natomiast gosp' rodzinne to
gospodarstwo rolne prowadz one ptzez rolnika indy.widua1nego oraz takie, w któq.łn
łączna powierzcŁnia użytkow ro1nych jest nie większa niż 300 ha.
P. Czamecki: Czy jeślijeden rolnik ma 15 ha a drugi 10 i ten drugi chce je sprzedać
temu, który na 15 ha to może?

Marczak: Moze' Ustawa przewiduje, że jeś1inastępuje podział gospodarstwa to jest
on mozliwy wówczas, gdy min. powierzchnia uŹytków rolnych, które pozostaną
własnościązbywcy,, nie będzie mniej sza niŹ powierzchnia użytków rolnych
niezbędna do prowadzenia działalnościrolniczej, a zbywana nieruchomość rolna
bądż jej częśćnabywcy utwolzą 1ub powiększą gospodarstwo ro1e. Chodzi również o
to, że powierzchnia użytków rolnych nabywcy musi być większa niż powierzchnia
użytków rolnych zbywcy.
P. Listkowski: A jeślisąsiad nie będzie chciał sprzedać sąsiadowi?
Marczak; Jeślisąsiąd posiada prawo pierwokupu to nie mozna go pominąć, chyba
'P.
że sąsiad sprzedaje innemu rolnikowi, który chce kupić użytki ro1ne'
P. Bzinkowski: Kto to uchwalił i czy było to chociaz konsultowane z lzbą Ro\niczą?
P. Marczak: Ustawa została uchwalone przez Sejm. Chodzi o utn-rdnienie nabywania
gruntów przez cudzoziemcó w.
Godzina 12.13 Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy.
Godzina 12 '27 Rozpoczęcie sesji po przerwie.
P.

Przewodniczący zarządził odczytanie protokołu z poprzedniej sesji, który został
odczytany przez protokolantkę. Za przyjęciern protokołu głosowało 12 radnych, pan
Jabłoński wstrzymał się od głosu.

P. Listkowski: Starł ki podatkórr b1 l1 omawiane na posiedzeniu komisji gospodarczej

budżetowej i zostało uzgodnione, Że zosti1ą Stawki takie jak w 2015 roku.
P. Brłner: A co będzie ztymi działkowcami?

uregulowana. Z 1800 działek zostało
zaktua1izowanych 300. Reszta dalej jest aktualizowana. To proces czasochłonny i

P. Wójt: Sprawa nie została jeszcze

następują dalsze zmiany. osoby, których działki zostały przekwalitikowane

i którzy
nieruchomości będziemy kierować do
Starostwa. Jeże1i na działce są budynki gospodarcze to grunty traktuj e się jak grunty
mają zastrz'ezenia

co do kwalifikacji

rolne.

.P.-eząksv/skr. Stawki podatku byĘ ustalane w 2014 roku na rok 2015. Teraz okazuje
się'' że mają więcej do dopłacenia, czyli takjakby dołożono im piątą ratę podatku.
P. Wó-it: I eżelt zmiany w podstawie naltczania podatku wystąpia w trakcie roku
wówczas wydaj emy decyzję zmieniającą.
P. Duda: Jak można sprawdzić u kogo nastąpiły zmiany? Czy jest jakaślista tych
osób?
P. Wójt: Trzeba się udać osobiście do geodezji i sprawdzić jaką ma się sytuację.

Ad.7

-

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa ob1iczenia
podatku rolnego na terenie gminy w 201 6 roku,
Treśćuchwały przedstawił Pan Przewodniczący.
Za przyjęciem uchwały głosowało13 radnych na 13 obecnych na sesji.
Uchwała Nr XVII/65 /15

_

obnizenia średniejceny sprzedazy drewna przyjmowanej jako podstawa

obliczęnia wymiaru podatku leśnego na 2016 rok,
Treśćuchwały przedstawił Pan Przewodniczący.
Za przyjęciem uchwaĘ głosowało13 radnych na 13 obecnych na sesji.
Uchwała Nr XVII/66 /15

-

'

ustalenia podatku od nieruchomości na 2016 rok,
Treśćuchwały przedstawił Pan Przewodniczący.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych na 13 obecnych na sesji. Pan
wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XVII/67 /15

Byner

-

określenia stawek podatku od środków transportowych w 201 6 roku,
Treśćuchwały przedstawił Pan Przewodniczący.
Za przyjęciem uchwały głosowało13 radnych na 13 obecnych na sesji.
Uchwała Nr XVll/68//15

_

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
Treśćuchwały przedstawił Pan Przewodniczący.
Za przyjęciem uchwały głosowało13 radnych na 13 obecnych na sesji.
Uchrłala Nr XVIl'ó9/l5

-

zmian budzetowych,

Treśćzmian budżetowych została przedstawiona przez Skarbnika Gminy _ panią
Jolante Rzeszot.

Łącznie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 37066,22

zł

deficyt nie
i wydatków z tytułu
zwiekszenia dotacji Wojewody Kujawsko _ Pomorskiego dla GoPS-u o kwotę
28311'00 zł. i zmniejszono p1an dotacji o kwotę l.400'O0zł' t jednocześnie
zwiekszono plan dotacji o tę kwotę. Zwiekszono plan dotacji na opłacenie składek na
ubezpieczenia zdrowotne o kwotę l'555,00zł. jednocześnie zwiekszono plan dotacji o
kwotę 395,22zł na finansowanie wypłat dodatku energetycznego'
Zwiększono dotację na USC o kwotę 6.805,00zł.
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy działam| rozdziałami i paragrafarni
w planie wydatków.
Treśćuchwały przedstawił Pan Przewodniczący.
Za przyjęciem uchwały głosowało13 radnych na 13 obecnych na sesji.
Uchwała Nr XVII/7O /15

uległ zmianie' Nastąpiło zwiekszenie planu dochodów

P. Listkowski: 20.l1.2015r. Komisja Budżetowa i Gospodarcza wraz z panią
sekretarz wyjechała w teren, aby dokonać przeglądu nieruchomości, które mają

zostać wyk_upione i dróg, które mają być remontowane w m. Radziki Duże oraz
Łapinóżek. W Łapinóżku wykup gruntu jest konieczny, z uwagi na fakt, że działkę
trzeba poszerzyć. Trzeba również ztobic zatoczkę dla przystanku koło państwa
Wiśniewskich.
P. Wójt: W Radzikach droga przebiegała przez prywatne grunty. Mieszkańcy wyrazili
wolę aby tak pozostało, z uwagi na ten fakt konieczny jest wykup 2 arów gruntu.
Kwota nie jest jeszcze ustalona. Natomiast w_ Łapinóżku trzeba wykupić 8 arów. Cała
działka ma 21 arów, a1e właścicie1chce ją sprzedać w całości.Po negocjacjach udało
nam się wynegoc.jować cenę 3600zł, plus sprawy geodezyjne.
P. Szteler: Jak się Panu udało uz1 skac zgode na budoiłę drogil
P. Wójt: Była zgoda wyrazona przez właścicielina piśmiei Starostwo zgodę wydało.

_

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działan przezWojta Gminy Wąpielsk
zwtązanych z zakupem nieruchomości w miejscowości Radziki Duże,
Treśćuchwały przedstawił Pan Przewodniczący.
Za przyjęciem uchwały głosowało12 radnych na l3 obecnych na sesji. Pan Jabłoński
wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XVII/7l /15

-

w sprawie wyrazenia zgody na podjęcie działan przez Wójta Gminy Wąpielsk
związany ch z zakupem nieruchomości w miejscowości Łapinóżek,
Treśćuchwały przedstawił Pan Przewodniczacy.
Za przy1ęciem uchwaĘ głosowało13 radnych na 13 obecnych na sesji.
Uchwała Nr XVII/72 /15

-

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.

*a

:t

P. Łaszewski: Nowelizacja ustawy z 2.014r. zobowiązuje do zmian pewnych uchwał.
Na naszym terenie mamy kilka domków letniskowych. Ich właścicieleprzebywaja na

z

tym powstaje problem przy odbiorze śmieciz ich
terenu. Działkowicze nie mają gdzie wystawić tych śmiecia ponieważ przy odbiorze
odpadów ich nie ma wiec firma nie ma możliwościodbioru. osoby te najczęściej
same zawierały plywatne umowy z ftrcnąbądź na własny kosŹ je dowoziły do firmy
zbierającej śmieci.W związku z tym postanowiliśmyz Panem Wójtem osoby te
wykluczyć z obowiązku zawierania umów z Gminą na wywóz odpadów.
Treśćuchwały plzedstawił Pan Przewodniczący.
Za przyjęctem uchwaŁy głosowało13 radnych na 13 obecnych na sesji.
Uchwała Nr XVII/73l15

nich okresowo. W związku

Ad.8

P. Wójt: l0.ll.20 l5r. odb; lo się odsłoniecie tablicy upamietniajacej nauczyciela
Karola Króla, który został zamordowany w Katyniu. Uroczystośćta Została
plzygotowana przez Szkołę Podstawową w Wąpielsku. W dniu 1 1. l 1 .201 5r' w Mszy
Sw. za o1czyznę' która odbyła się w Kościelew Radzikach DuŹych, brała udział
delegacja Gminy, Radni, Sohysi, Strażacy. Przygotowujemy projekt na budowę drogi
w Łapinóżku. Został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów. Wygrała firma
jeszcze jeden oferent udało nam się obnizyć cenę Z
''KOMES". Ponieważ był
27 .000zł do ok. 2l.000zł. Daje nam to 6.000Zł miesięcznie oszczedności. Rezerwy,
które powstaną z odbioru odpadów przeznaczymy na utworzenie punktu se1ektywnej
zbiórki odpadów, który powstanie przy oczyszczalni. Teraz płacimy za taki punkt,
który mieścisię w Radzikach Dużych I500zł. miesięcznie. od 2016 roku będzie to
1200 zł miesięcznie. Została podpisana umowa na odbiór energii elektrycznej.
Wygrała firma ,,NoVUM'', która zaoferowała najlepsze ceny. Koszt zmniejszył się o
l0%. ENEA wygrała przetarg na dostarczanie prądu do oświetleń ulicznych. Chcemy
również zrezygnować z częścilamp u1icznych i zawiesić własne 1ampy na budynku
gminy, hali spor1owej, szkoły. Negocjujemy koszty obsługi bankowej. Bank jest
twardym negocjatorem jednak powinno być taniej na przy szły rok o ok. 10.000zł.
PKS Brodnica chce zlikwidować dwa ko1ejne kursy autobusów na linii Wapielsk Brodnica o godz. 5.58 w Wąpielsku i na linii Brodnica _ Wąpielsk o godz. 17.35 w

Wąpielsku.
P. Listkowski: Nowa droga zkadz1k na Lamkowimę. Trzeba utwardzić uskok. Jest
jeszcze nieprzyjemna Sprawa podorywania szosy. Są widoczne wgłębienia od pługa.
\ie można tak niszczyc drogi.
P. Marirrsz Albrecht : To moje pole i nie było na nim pługa. Te bruzdy to pozostałości
po tych, co drogę budowa1i.
P. Jabłoński: Jest widoczny ś1adciągnika.

Ad.9

R.I'o. Jest to normalny
anonimowy donos, który równieŹ wpłynąłdo Urzędu Skarbowego i do Prokuratury.

P. Przewodniczacy: W dniu 13.11'2015 r. wpłynęłopismo od

W ubiegły czwańek byłem przesłuchiwany przez Policję.
P. Duda: Najbardziej odpowiednią instytucją do kontroli byłaby R.I.o.

"ł

-i

P. Wójt: Sprawa jest przeciwko mnie. Zarzuty wszyscy znacie, bo od jakiegoś czasu
się powtarzaj ą i prawdopodobnie będą się powtarzać. Może rzeczywiście będzie
lepiej żeby ta kontrola się odbyła.
P. Duda: Co z tym VAT - em?
P. Skarbnik Samorządowy Zal<ład Br-rdżetowy kupuje materiały' zatrudnia ludzi i
wykonuje nam usługi, za ktore Gmina płaci. Jest to standardowa procedura rozliczeń

między podmiotami.
P. Szteler: Niech R.l'o przeprowadzi kompleksową kontrolę albo chociaż kontrolę co
do zarzutów przedstawionych w anonimie.
Został złożonywniosek o przeprowadzenie kontroli. Za przeprowadzeniem kontroli
głosowało 13 radnych na 13 obecnych na sali. Pan Przewodniczący odczytał pismo
do R.I.O o przeprowadzenie w/w kontroli.
P. Duda: Może lepiej zaznaczyć, że Rada nie jest kompetentna do przeprowadzenia
kontroli pod względem finansowym, żeby nie wyglądało na to, że Rada nic nie
potrafi.

4d.10
P. Listkowski: Problem wystąpił na cmentarzu Ewangelickim, gdyż pewien rolnik
zaczął palić i wycinać Wzaki. Trzeba zorientować się jak przebiega granica
cmentarza, stąd prośba o wyciągnięcie mapki w celu odtworzenia granic. Mozna by
również wiosną ten cmentalz oczyścić.
P. Wójt: Pan Zuchowski zwrócił się do mnie w tej sprawie. To nie jest nasza
własność.Jakiekolwiek działania mozemy podjąć po uzyskaniu zgody Parafii
Ewangelickiej z Włocławka.
P. Jabłoński: Co z oświetleniem w Kiełpinach, czy firma ma je założy c z powrotem? I
co z tą zniżką za prąd 10%o. To kontynuacj a starej umowy?
P. Wójt: F lrma założyje ponownie. Mamy nowego dostawcę energii, który został
wyłoniony W przetargu i w przyszłym roku będzie taniej. Umowe zawarliśmy w
ramach Rypińskiej Gr_upy Zakupowej.
P Duda: Ponawiamy prośbęo zawieszenie lamp przy cmentarzu.
P. Wójt: Przy cmentarzu mamy przepompo\Ąnie i na niej chcemy postawic drła slupy.

Mamy licznik i możemy się do niego podłączyć.
P. Listkowski: Panie Andrzeju czy W Izbie Rolniczej nie wiedzieli jakie są przepisy,
ze rolnicy nie otrzymali u nas odszkodowania?
P. Murawski: Minister zrobił swoje. Przesłano wytyczne, powołano komisje. Gminy
robiły to niezgodnie z przepisami w wiekszym lub mniej szym stopniu i dostały
odszkodowania. My też mogliśmy tak postąpić bo wówczas ro1nicy dostaliby
odszkodowan ia.
P. Duda: Skoro były przepisy to czy nasza gmina je złamałaczy osiek?
P. Murawski: Nie nasza gmina' Gmina Brzuze złożyła46% wniosków, Rogowo 570ń
a Wąpielsk 24%. Z całego powiatu wnioski złożyło1200 rolników na kwotę 12,5
mln.
P. Bzinkowski: W dniu 26.Il.br. w Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie rolników
w sprawie modernizacji linii elektrycznej. Co do dopłaty suszowej to Agencja tylko
opiniowała wnioski wystawiane przez gminę. To nie jest wina Gmin, ze jedna dostaje

odszkodowania a druga ich nie dostaje.
Pan Bzinkowski zgłosiłzastrzeŻenia do uchwały dot. odpadów.

P. Jabłoński: Czy droga na Bielawki to tzw. schetynówka? Bo te drogi

są

obwarowane lygorem i są kosŻowne. Lepiej drogę poprow adzló przez całe Bielawki
l żeby wyszła na Wąpielsk.
P. Wóit: W kosztorysie założyliśmy600 tys. z Czego 50oń zostanie dofinansowane
więc droga kosztować nas będzie 300 tys.
P. Czajkowski podziękował wszystkim za rok pracy.

Ad.1I Zamknięcie sesji.
Godz.14.23
Protokołowała
W. Krauza

