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Protokół Nr I/16
XIX sesji Rady Gminy Wąpielsk

odbytej w dniu 11 lutego 2016 roku w godzinach 1l:00- 15:10
w SaIi Narad Urzędu Gminy w Wąpielsku
obradom przewodniczył Tomasz Czajkowski - Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk.
W Sesji udział brało l3 radnych. Lista obecnościstanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W Sesji brali udział: Wójt Gminy Dariusz Górski. Seketarz Gminy Agnieszka Matyjasik'
Skarbnik Gminy - Jolanta Rzeszot, Radny Powiatu Piotr Czamecki, p. o. Komendanta Komendy
Powiatowej Policji w Rypinie _ Jarosław Nowatkowski. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Jolanta Szablicka-Sochacka. Przewodnicząca Gmirrnej Komisji Rozwiązywania Problęmów
Alkoholowych - Zofia Miazgowska, Druh Edward Pawlicki, sołtysi wsi _ 1isty obecnościstanowią
załącznik do protokołu.

Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Czajkowski Przewodniczący Rady otworzył obrady Sesji Rady Gminy. Powitał Wójta
Gminy. Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Radnego Powiatu, zaploszonych gości,Radnych
Tomasz

Gminy.
Przewodniczący stwierdził' Że na 75 radnych ustawowego składu Rady Gminy, zgodnie z listą
obecności w obradach uczestniczy 13 radnych' wobec czego istnieje w1magane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2.

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z matęriałami do poszczególnych punktów obrad.
Tomasz Czajkowski _ Przewodniczący Rady zapf.ał, czy Radni chcieliby wnieśó uwagi bądŹ
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Pan Przewodniczący poinformował, Że przed sesją zgłoszono do niego dwa proj ekty uchwał, które
powinn1 b;c ujęte na dzisiejszej Sesji. tj.:
_ uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokościśrednich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Wąpielsk Za rok 2015
- uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiąZywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad Ze zmianami. Udział w głosowaniu
wzięło 13 radnych. W wyniku głosowania został jednogłośnieprzyjęty następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XVIII sesji Rady Gminy Wąpielsk z dnia29.12.2O15r.
4. Podziękowanie Panu druhowi Edwardowi Pawlickiemu, dotychczasowemu Prezesowi
Zarządll oSP w Wąpielsku za długo1etnią służbę.
5. Zapoznanie z działaniami na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w Gminie Wąpielsk
wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.
6. Przedstawienie zŃożeń krajowej mapy Zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Gminy Wąpielsk
_ $ystąpienie p. o. Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie.
7. Zapoznanie się z działaniami podejmowanyni przez Radę Powiatu Rypińskiego, z
uwzględnieniem działań podejmowanych na rzecz Gminy Wąpielsk _ Wiceprzewodniczący
Rady Porł'iatu Rypińskiego Pan Piotr Czamecki.

8.

Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalnościstałych komisji Rady Gminy Wąpielsk
za 2015 rok (sprawozdania przedstawią Przewodniczący Komisji):
a) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąpielsk,
b) zatwierdzenie sprawozdania Komisji BudŹetu i Finansów rady Gminy Wąpielsk,
c) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Gospodarczej. Bezpieczeństwa Publicznego i
ochlony p' poż. Rady Gminy Wąpielsk
d) zatwierdzenie sprawozdania Komisji oświaty"Kultury, Zdrowia. opieki Społecznej oraz
ochrony Srodowiska Rady Gminy Wąpielsk'
9. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określanastawek dziermych opłaty
targowej oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór
inkasa.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budŻetową Gminy Wąpielsk na rok 2016.
12" Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 2026.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŻenia zgody na podjęcie działań
przez Wójta Gminy Wąpielsk związanych Z Zaknpem nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gmirrnego programu Profilaktyki i Rozwiązyr,vania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wąpielsk na rok 2016 oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcta sprawozdania z wysokości średnich Wynagfodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Wąpielsk za rok 2015.
16' Podjęcie uchwały w sprawie przedłużeniaczasu obowiąz1łvania dotychczasowych talyf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
l7. Spralłozdania i informacje:
a) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
b) Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami,
c) sprawy sołectw, inlormacj e sołtysów o podejmov/anych działaniach,
d) odczytanie pism, które Wpłynęłydo Rady Gminy Wąpielsk.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
l9. Wolnę wnioski i inlormacje.
20. Zamknięcie sesji.

Ad.3

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy pointbrmował, Że protokół z poprzedniej Sesji dostępny był w biurze
Rady Gminy, a także na pół godziny przed Sesją Został wyłozony na sali narad. Każdy
zainteresowany mógł się z nim zapoznać. Przewodniczący zap'1ał' czy radni wnoszą uwagi.
Głos zabrał Radny Gminy Wojciech Rutkowski, który zauwaŹył' ze na poprzedniej sesji, z której
został sporządzony protokół, w sprawozdaniu sołtysa z Kiełpin Pana Bet1ejewskiego była mowa. że
rolnicy korzystają z wody z hydrantów i zachodzi wg Ptrna Radnego wątpliwośćczy za tą wodę
płacą. Nie Zostało to ujęte 1ł plotokole, który ma zostać zatvńerdzony i Radny wnosi o ujęcie w nim
tej informacji. Wniosek ten został poddany przez Przewodniczącego Rady Gminy pod głosowanie,
w wyniku którego został odzucony przez częśćradnych (4 głosy za przyjęciem wniosku, 1 głos
wstrzymuj ący się" 8 głosów za odrzuceniem wniosku).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII
Sesji Rady Gminy Wąpielsk.
Nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Wąpielsk głosowało 13 radnych' większością
głosów protokół Został pzyj ęty.

Ad. 1

Podziękowanie Panu Druhowi Edwardowi Pawlickiemu., doĘchczasowemu Prezesowi
Zarządu oSP w Wąpielsku za długoletnią służbę.
Wójt Gminy złoŻyłpodziękowanie Panu Druhowi Edwardowi Pawlickiemu za długoletnią służbę.

pełną zaangaŻowania w sprawy jednostek ochotniczych strazy PoŻamych z terenu gminy Wąpielsk

i w dowód uznania przekazał Panu Pawlickiemu kwiaty.
Pan Edward Paw1icki odniósł się do podziękowań Pana Wójta. Powiedział. że w jednostce
słuzył55 lat i wyraził chęć dalszej współpracy.

Ad.s
Zapoznanie

z

dzia|aniami na rzecz przeciwdziałania bezrobociu

wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

oSP

w Gminie Wąpielsk

_

Tomasz Czajkowski Przewodniczący rady poprosił o zabranie głosu Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Rypinie.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie Jolanta Szablicka_Sochacka przedstawiła dane
dotyczące bezrobocia na terenie Powiatu Rypińskiego oraz Gminy Wąpielsk za 2015 rok. Na
terenie Powiatu Rypińskiego w ciągu całego 2015 roku zarejestrowało się 3 976 osób, zaś
wyrejestlowało się 4 441 osób. Liczba osób bezrobotnych w powiecie w styczniu 2015 roku
wynosiła 3 274 osob, natomiast w grudniu 2 647 osób (spadek o 627 osób). Bezrobotni z terenu
miasta Rypin na konie 2015 roku stanowili 36,1%o ogółu bezrobotnych (964 osoby), natomiast Z
terenów wiejskich ok. 63,6% (l 683 osoby). Dla porównania liczba osób bezrobotnych w powiecie
na koniec 2014 roku wynosiła 3 112, Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych w powiecie o 465
osób.

Na koniec 2015 roku z terenu gminy Wąpielsk zarej estrowanych było 256 osób' w tym 169 kobiet
(66%) co stanowiło 9,7%o ogółtt osób bezrobotnych w powiecie. Dla porównania na koniec 2014
'
roku z terenu gminy zarejestrowanych było 276 osób. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z
terenu gminy o 20 osób.
Na koniec 2015 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 16,l% i w stosuŃu do roku 20l4 spadła
o 2,4y'o. Stopa bezrobocia na terenie wojewódawa kujawsko-pomorskiego wynosiła 9'8 i w
Stosunku do rokrr 2014 spadła o 1'6%. Stopa bezrobocia na telenie powiatu rypińskiego w}łrosiła
1 3'6 i w stosunku do roku 2014 spadła o 2'2oń.
Liczba osób bezrobotnych Z terenu gminy Wąpielsk na koniec 20l5 roku wynosiła 256 osób, w tym
osób z wykształceniem wyŻSzym było 8, policealnym 43, średnimogólnokształcącym 17,
zawodowym 54, gimnazjalnym i niższym 134 (co stanowiło 52% ogółu osób bezrobotnych Z terenu
gminy Wąpielsk).
Wśród osób zarejestrowanych z terenu gminy Wąpielsk j ako osoby bezrobotne 3 1 osób korzystało z
pomocy społecznej, 68 osób posiadało dziecko do Iat 6, 12 osób posiadało orzeczenie o stopniu
niepełnospralvności, 83 osoby nie posiadały doświadczenia.
W 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie wpłynęło 2 198 ofert pracy. i 150 ofert
było subsydiowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast pozostałę i 048 nie było
subsydiow_ane (co stanowiło 47,7% wszystkich of'ert).
Dyrektor PUP w Rypinie zaznaczyła. że 2015 rok był rokiem lłyjątkow1rrn. Był to rok wyborczy'
w którym wydatkowano bardzo dużo środkóq szczególnie na foboty publiczne, prace
interwencyjne oraz staŻe. W ciągu całego roku wydatkowano 15 mln zł, największą populamością
cieszyły się Staże 8 mln zł (44% wydatków)' Na terenie Powiatu R1pińskiego działalność
gospodarczą z wykorzystaniem środków PUP podjęło 68 osób, w tym 5 z terenu gminy Wąpielsk
(usługi elektryczne, piaskowanle, sprzedaż drewna, usługi fryzjerskie. kowalstwo ańystyczne).
Znaczący udział w wydatkach miały takze działania związane z re|undacją kosztów stworzenia
nowych stanowisk pracy oraz prace interwencyjne i roboty publiczne.
Gmina Wąpielsk bardzo aktywnie korzystała z wszelkich mozliwych forrrr pomocy oferowany

przez PUP lł'R1,pinie' W 2015 roku łącznie w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej' IJrzędzie
Gminy i Samorządowym Zakladzie BudŻetowym zrealizowano 7 staŻy na łączną sumę 53 tys. zł. Z
dzlałania prac interwenc.vjnych skorzystało 9 osób na łączna sumę 52,7 tys. zł. Z działania roboty
publiczne skorz.vstało 13 osób na łączną sumę 68 tys. zł. Z działania prac społecznie uży.tecznych
skorzystało 35 osób na łączną sumę 61 tys. zł. Łączne wydatki związane z aktyłv'izacj ą osób
bezrobotnych w GoPS. Urzędzie Gminy oraz SZB wyniosły 256 tys. zł.
w 2016 następuje kontynuacja wszystkich lbrm aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących
pracy, jednak naleŻy rnieć na uwadze ograniczone zasoby finansowe. Dyrektor PUP w Rypinie
wyraziła nadzieję na zwiększenie puli środków na te działania. Wyrazlła także zadowolenie z 1aktu
bardzo akty'vr,nego korzystania przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne z róŹnych form
wsparcia ot-erowanych przez PUP w Rypinie.

Ad. ó
Przedstawienie założeń krajowcj mapy zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Gminy Wąpielsk _
wystąpienie p. o. Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie.

Czajkowski Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu p.o. Komendanta
Powiatowego Policji w Rypinie.
P. o. Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie mł. insp. Jarosław Nowatkowski serdecznie
podziękował za zaproszenie na sesję, a następnie przestawił analizę stanu bezpieczeństwa w
Powiecie R1pińskim, ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Wąpielsk. Komendant
zaznaczył także, Że kierownictwo Policji wyszło z inicjat1.wą zorganizowania debat, rozmów ze
społecznościąlokalną, na których podejmowane są kwestie zagroŻeń jakie dostrzegają mieszkańcy.
Zaznaczył takŻe' że nie kazdy obywatel ma możliwośćdotarcia do statystyk, stąd wynika
inicjatywa wyjścia do społecznościi wymiana SpoStrzeŻeń, sugestii.
Komendant zaznaczył' że w 2012 roku została zlikwidowana jednostka terenowa na terenie gminy
Wąpielsk, a służbępełnią funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Rypinie. Komendant podkreślił,
Że na terenie gminy pełni słuŻbę dwóch dzielnicowych: P Michalski oraz P. Zakrzewski, który
trzeci rok z rzęd,,l' został najlepszym dzielnicow1łn. Komendant podkeślił,że poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców to efekt dobrej współpracy różnych podmiotów.
Komendant pŹedstawił inlormacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w powiecie rypińskim oraz w
gminie Wąpielsk. ogólna liczna przestępstw w powiecie rypińskim w roku 2013 wyniosła 871, z
czego 29 na terenie gminy Wąpielsk, w 2014 _ 653, z czego 29 na terenie gminy Wąpielsk, w 2015
' 569, z czego 27 na terenie gminy Wąpielsk. Gminę Wąpielsk należy Llznać za najbezpieczniej szą
w powiecie.
Przestępst\'v o chalakterze kryminalnym w 2013 roku było 416, w tym 18 na terenie gminy
Wąpielsk. w 2014 roku - 387, w bm 19 na terenie gminy Wąpielsk' w 2015 roku - 371, w tym 15
na telenie gminy Wąpielsk. Należy zauwaŻyć dobrą tendencję spadku ilościpzestępstw także na
poziomie wojer.łódŻrł a oraz k-raj u.
Przestępstw najbardziej dokuczliwych - 7 kategorii (m.in. kadzież, bójka. uszkodzenie ciała i
mienia, rozboje, pobicia) na terenie powiatu w 2015 roku odnotowano 15 w tym na terenie gminy
Wąpielsk 5. Wykrywalnośćtych przestępstw w powiecie wynosiła 54,48%, natomiast w gminie
Wąpielsk 60%.
Przestępst$,o chalakterze gospodarczym na terenie powiatu w 2013 roku odnotowano 199, na
tetenie gminy Wąpielsk nie Wystąpiły (wykrywalność wynosiła 94,5%), w 20l4 roku - 122, w tym
6 na terenie gminy Wąpielsk (wykrywalnośó wynosiła odpowiednio 86, 1 8% i 71.43%)' w
2015 roku _ 70, w tym 3 na terenie gminy Wąpielsk (wykrywalność wynosiła odpowiednio 87,17%
Tomasz
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100%).

Na terenie polviatu rypińskiego odnotowano także przestępstwa narkotykowe' w' 2013 roku 67 , w
2014 _ 7I, w' 2015 7 6, z czego na terenie gminy Wąpielsk po 2 przestępst\i/a w latach 2014-2015.
Wykrywalnośćtych przestępstw wynosiła ok.100%. Komendant nadmienił również, że najwięcej
przestępstw narkotykowych jest popełnianych na terenie miasta Rypin. Z:wróclł takŻe uwagę" Ź_e w

ostatnim czasie Zlikwidowano plantację konopi ind,vjskich w gminie Skwilno. Poprosił równieŹ o
złracanie szczególnej urł,agi na najbliŻsze otoczenie i budzące wątpliwośćS}.tuacje np. dym Z
komina w okresie letnim, skargi na uysokie rachunki za prąd. wodę itp.
Liczba wykroczeń szczególnie uciążliwyclr społecznie w porł.iecie rypińskim w 201'l roku w1'nosiła
428' w tym na teręnie gminy Wąpielsk 2'/.zaśw2015 518.wtymnatelenie miny Wąpielsk 12.
Komendant zaznaczył, Że mieszkańcy gminy Wąpielsk są ugodowymi ludŹmi.
W dalszej części wystąpienia Komendant przedstawił czas reakcji na zdarzenię" czvli szybkośćz
jaką patrol Policji dociera na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez operatora. Na
terenie Gminy Wąpielsk jest to ok.10-11 minut. Komendant przedstawił równieŻ liczbę wypadków
drogowych do jakich doszło na terenie powiatu rypińskiego' W 2013 roku doszło do 23 wypadkóq
w tym 2 na terenię gminy Wąpielsk, w 2014 roku 16, na terenie gminy Wąpielsk nie wystąpiły. w
2015 _ 20' w tym 3 na terenie gminy Wąpielsk. W analizow-anych latach na terenie gminy Wąpielsk
nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
Komendant poprosił zebranych o wyrażenie opinii na temat lunkcjonowania Policji, co naleŻy
poprawić. dopasować. Zaznaczył, Że inlormacje zbierane od społecznościlokalnej są bardzo waŻne.
Radni w tym czasie podjeli dyskusję dotyczącą plagi bezpańskich psów na telenie gminy'
Komendant zaznaczył, że Policjanci nie mogą zabrać zwierzęcia, mogą jedynie ustalić kto jest
właścicielem.Pointbrmował takŻe, Że to samorządy mają podpisane umowy Ze schroniskami dla
zwierząt.
Radny Grzesław Listkowski zaprĄał, czy wrócą rewiry? Komendant oznajmił, że w tej chwili nie
ma obiektu.
Radny Grzesław Listkowski dodał' że Policja jest codziennie widoczna' dzielnicowy zna ludzi,
teren i jeSt najlepszym dzielnicowym w powiecie rypińskim.
Radny Mirosław Ługowski zwrócił uwagę na kwestię ścigaczy,motocyklistów w związkl ze
zbliża1ącą się wiosną.
Komendant odpowiedział. Że to bardzo trudny temat' a Policja jest w zasadzie bezradna bo
motocykliści poruszają się bardzo szybko, to walka z wiatrakami. Komendant nadmienił równiez.
ze obecnie Komenda Powiatowa dysponuje dwoma motocyklami, a reakcja na zgłoszenie jest
natychmiastowa.
Więcej pytań do przedstawicie1i Policji nie było. Komendant raz jeszcze podziękował za moŻliwość
wystąpienia na sesj i.

Ad.7
Zapoznanie się

z dzialaniami

podejmowanymi przez Radę Powiatu Rypińskiego,
podejmowanych
z uwzględnieniem działań
na rzecz Gminy Wąpielsk _ Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Rypińskiego Pan Piotr Czarnecki.
Tomasz Czajkowski - Przewodniczący Rady poprosił o Zabranie głosu Wiceprzewodniczącego
Rady Porł'iatu Rypińskiego Pana Piotra Czameckiego.
Radny Powiatu Piotr Czamecki zapoznał obecnych na sesji z tematyką działań podejmowanych
przez Radę Powiatu Rypińskiego. Nadmienił. że styczeń to miesiąc przedstawiania sprawozdań.
planów pracy na kolejny rok. Stwierdził. Że lirnkcj onowanie powiatu obejmuje szereg różnych
zadań. Jednym Z pfior}tetowych zadań jest bezpieczeńStv/o Zdrowotne mieszkańców naszego
powiatu. Radny Powiatu poinfbrmował, Że Dyrektor Szpitala w Rypinie zwrócił się z prośbąo
wyrażanie zgody na pracę \ł' szpitalu w R1pinie oraz we Włocławku do czerwca. PóŹniej musi
podjęó decyzję i zdecydować czy będzte praco\.vał w Rypinie czy we Włocławku. Radny Powiatu
poinformował. Że rł. dniu dzisiejszym odbędzie się Spotkanie Dyrektora Szpitala z Radą Powiatu
Rypińskiego'
Radna Danuta Duda zap1.tała jakie są konkretne plany w kwestii drogi Wąpielsk Półwiesk. Radny
Powiatu odpowiedział, Ze na ten rok zaplanorł'ana jest modemizacja 2 km drogi. Modemizacja
kolejnych odcinków będzie odbywała się etapami. Zaznaczył równieŹ, Że dttżym ograniczeniem są
rosnące po obu stronach drogi drzewa.

Radny Henr;'k Szteler zapytał czy 2-kilometrowy odcinek bedzie modernizowemy kompleksowo.
Radny Powiatu potwierdzał. Że kompleksowo.
Radny Henryk Szteler zapytał w jaki sposób były dzielone pieniądze przez Powiat na budowę dróg?
Czy był złożonywniosek? Jaki był regulamin przy dzieleniu środków Nadmienił' że społeczeństwo

jest zawiedzione. bo jest bardzo dużo dróg do zrobienia.
Radny Powiatu odpowiedział, że informacje w tej sprawie przekazał juŻ Starosta. bo to jest osoba
decyzyjna. Tb Starosta decyduje. gdzie pieniądze są wydatkowane i na jakie działania. Była już
okazja' aby rozmawiać z osobą decyz-vjną. Faktem jest, Źe gmina Wąpielsk środków nie otrzymała.
Wójt wyjaśnił,że droga do miejscowośoi Bielawki miała być Z programu tzw. ".schetynówek"'
jednak uzyskała za fiało punktów. Zaznaczył takŻe' Że można było uzyskać 5 punktów za
paftnerstwo, o które jednak nie w1'stąpiono. jest to wynikiem niedopatrzenia pracownika. Pojawiło
się duŻo sprzecznych intbrmacj i na ten temat m.in. w artykule plasowym. W 61t zaznaczył również.
Źe pracownicy Urzędu Gminy w ramach współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych oznaczają
drzewa przy drodze Wąpielsk Półwiesk Mały.
Radny Henryk Szte|er zaznaczył' Że cała strona musi byó wycięta.
Wójt poinformował, Że znakowane są drzewa z obu stron drogi'
W dalszej częściSesji głos zabrał Michał Wasielewski pracownik Samorządowego Zakładu
BudŻetowego celem wyjaśnieniakwestii związanej z nałoŻoną karą za oczyszczalnie ścieków.
Michał Wasielewski poinformował, że w 2015 roku wyniki badań próbek były prawidłowe.

W2Oi2roku wyniki badań jednej próbki przehoczyły normy' dlatego zlecono pobranie
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dodatkowych próbek, zostały pobrane 2.
Sołtys Andrzej Barczewski zap1liał' czy nikt o tym nie wiedział. dlaczego tak się stało? PtzecteŻ
musimy Za to zapłació. Radny Euzebiusz Łapkiewicz zap1tał co z 2013 rokiem?
Wójt odpowiedział, Że kara została Znrniejszona, a Pan Zientarski nalęgał, by złoŻyćodwołanie i
przygotował jego treść.
Radna Danuta Duda zap1.tała, czy można pomać treśćodwołania?
Wójt odpowiedział' ze tak i nadmienił, Źe powodem nałożeniatej kary było niedopatrzenie przez
Samorządowy Zakład BudŻetowy.
Radny Grzesław Listkowski poprosił Radnego Powiatu o ustosunkowanie się do wypowiedzi
Starosty' że najbardziej wspiela gminę Rogowo.
Radny Powiatu odpowiedział. że teraz Rypin i Rogowo, a póŹniej Wąpielsk.
Radny Powiatu zadeklarował. Ze inwestycj a naprawy drogi Wąpielsk Półwiesk Mały zostanie
rozpoczęta w tym roku i obejmie odcinek 2 km. napraw_a będzie kontynrrowana w 2017 roku
(w kaŻd1łn roku odcinek 2 km) i będzie lealizowana do granicy powiatu.
Radny Grzesław Listkowski Zap}tał, czy Powiat ma na uwadze drogę na Kupno?
Radny Powiatu odpowiedział, Że to kwesta Powiatu i ze na kolejnej sesji sprawa powinna się
wyj aśnić.
Radna Danrjta Duda zaznaczyła, że najwaŻniejsze' aby poprawiła się nawierzchnia.
Przewodniczący powiedział, Źe póŹniej odcz1''ta pismo dotyczące drogi skierowane przez Wójta
Gminy do Starosq/.
Radny Powiatu zaznaczył, ŻejestjuŻ odpowiedź i na następnej sesji zostanie odczytana.

Godz. 12.45 Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.
Godz. 13.00 Rozpoczęcie Sesji po przerwie. Skład Rady 11 radnych, 2 radnych opuściłoobrady,
tj. Mirosław Ługowski oraz Andrzej B}tner.

Ad.s i 9
Zahvierdzenic rocznych sprawozdań z działalnościstalych komisji Rady Gminy Wąpielsk za
2015 rok (sprawozdania przedstawią Przewodniczący Komisji).
Zatwierdzenie planów pracy staĘch komisji Rady Gminy Wąpielsk na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zap1.tał w jaki forrnie odbędzie się głosowanie. WiększośćRadnych
opowiedziała się za wspó1nym głosowaniem nad wszystkimi sprawozdaniami z działalnościstałych
komisji Rady Gminy Wąpielsk za 2015 rok oraz planami pracv stałych komisji Rady Gminy
Wąpielsk na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by Przewodniczący Komisji przestawili sprawozdania
z działalnościkomisji w 2015 roku oraz plany placy stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk na 2016
rok, które zostaną poddane głosowaniu i Zatwierdzone w fbrmie uchwał.

a)

zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąpielsk

Pod nieobecność Przewodniczącego KomiSji Ańura Gorczyckiego sprawozdanie z dztałalnościoraz
plan pracy Komisji Rewiz"vjnej Rady Gminy Wąpielsk odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Sprawozdanie i plan pracy stanowią załączniki do uchwały.
b) zatwierdzenie sprawozdania

Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wąpielsk

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wąpielsk Henryk Saeler odcz}.tał
sprawozdanie z działalnościoraz plan pracy Komisji, stanowiące załącznlki do uchwały'
c) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Gospodarczej' Bezpieczeństwa Pub1icznego i
ochrony p. poŻ. Rady Gminy Wąpielsk

Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i ochrony p. poż. Rady
Gminy Wąpielsk Grzesław Listkowski odczytał sprawozdanie z działalnościoraz plan pracy
Komisji, będące załącznikami do uchwały.

Komisji oświaty. Kultur1'' Zdrowia, opieki Społecznej oraz
ochrony Srodowiska Rady Gminy Wąpielsk

d) zatwierdz'ęnie sprawozdania

Przewodniczący Komisji oświaty' Kultury, Zdrowia, opieki Społecznej oraz ochrony Środowiska
Rady Gminy Wąpielsk Adam Jabłoński odcz1tał sprawozdanie z działalnościoraz plan pracy
Komisji" ktore są załącznikami do uchwały.
Radny Wojciech Rutkowski Zaploponował' że należy rozwaŻyć zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami Klubu Seniora bądź Koła Gospodyń Wiejskich celem integlacj i społecZnej oraz
zdiagnozowania potrzeb.
Radny Euzebiusz Łapkiewicz poruszył kwestie otwarcia apteki. Przewodniczący wyjaśnił,że został
zaproszony dr Ańur Walasiewicz' który Wyj aśnitą kwestię na kolejnej sesji.

Treśćuchwał w Sprawie Splawozdań z działalnościstałych Komisji Rady Gminy Wąpielsk za
2015 rok przedstawił Przewodnicząc1' Rady Gminy.
Treśćuchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk na
2016 rok przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Za ptzyjęciem uchwał Rady Gminy w Wąpielsku w sprawie zatw_ierdzenia sprawozdań z
działalnościstałych Komisji Rady Gminy Wąpielsk za2015 rok oraz planów pracy stałych komisji
Rady Gminy Wąpielsk na 2016 rok głosowało 9 radnych' 2 radnych wstrzymało Się.
Uchwala nr XIX/78/16 Rady Gminy rv Wąpie|sku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąpielsk zostala podjęta większościągłosów.

Uchwala nr Xl)V79l16 Rady Gminy w Wąpielsku rv sprawie zatwierclzenia sprawozdania
Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy'Wąpielsk zostala podjęta większościągłosórv.
Uchlł'ałanr XIV80/I6 Rady Gminy w Wąpielsku w sprawie zatwierdzenia sprawoz<Iania
Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i ochrony p. poż. Rady Gminy Wąpielsk
zostala podjęta większościągłosów.
Uchwała nr XI)V81/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji oświaĘKultury,
Zdrowia, Opieki Spolecznej oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Wąpielsk zostala podjęta

większością glosów.
Uchwala nr XIV82/16 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie zatwierdzenia planów pracy staĘch
komisji Rady Gminy Wąpielsk na 20l6 rok zostala podjęta większością głosów.

Ad.10

Podjęcie uchwaĘ zmieniając€j uchwałę w sprawie określaniastawek dziennych opłaty
targowej oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaĘ targowej i rrynagrodzenia za pobór
inkasa.

Treśćww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy'
Za przyjęciem uchwały zmienia.jącej uchwałę w sprawie okeślanastawek dziennych opłaty
targowej oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa
głosowało 11 radnych. głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwala nr XIV83/16 Rady Gminy Wąpie|sk zmieniająca uchwalę w sprawie określania
stawek dziennych opłaĘ targowej oraz ustalenia inkasentów do poboru oplaty targowej i
wynagrodzenia za pobór inkasa zostala podjęta jednogłośnie.

Ad.ll

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Wąpielsk na rok 2016.

Wyjaśnienia w sprawie zmian budŻetowych ujętych w projekcie w'w. uchwały przedstawiła
Skarbnik Gminy. W związkLl z przekazaną radnym do wiadornościinformacj ą. Pani Skarbnik
zapsĄała czy inwestycja dotycząca modemizacji kanalizacji i wodociągu w Ruszkowie będzie
kontynuor.vana, bo od wielu lat na tym paragrafie utrzymuje się to zadanie inwestycyjne.
Radni podkreślili. Że poniesiono wysokie wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej i
inwestycja będzie realizowana w przyszłości.Pan Wójt wyjaśnił,że pewne Zapisy w dokumentacji
juz się zdezaktualizowały. Radni zauu'ażyli, Że jest potrzeba przeprowadzenia zmian rł'
dokumentacji ze względu na zły stan sieci wodociągowej.
Treśćuchwały zmieniającej uchwałę budŻetową Gminy Wąpielsk na rok 2016 przedstarł.ił
Przew_odniczący Rady Gminy'
Za przyjęc|em ww' uchwały głosowało11 radnych' głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Uchwała nr XIX/8,l/l6 Rady Gminy Wąpielsk zmieniającej uchwalę budżetową Gminy
Wąpielsk na rok 2016 zostala podjęta jednogłośnie.
Ad.12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wąpielsk na lata 2016 _ 2026.

Treśćuchwały Rady Gminy Wąpielsk zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 2026 przedstawił Przewodniczący Rady
Gminy.

Za przyjęciem ww. uchwały głosowało11 radnych. głosów przeciwnych
nie było.

i

Uchwała nr XIX/85/16 Rady Gminy Wąpielsk zmieniająca uchwalę

wstrąmujących się

w sprawie

zmiany

Wieloletniej Prognoąv Finansolvej Gminy Wąpielsk na |ata 2016

jednoglośnie.

_

2026 została podjęta

Ad.13
Podjęcie uchrvaĘ zmieniającej uchrvalę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań przez
Wójta Gminy Wąpie|sk związanych z zakupem nieruchomości.

Treśćuchwały Rady Gminy Wąpielsk zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŻenia zgody na
podjęcie działat:l przez Wójta Gminy Wąpielsk związanych z zakupem nieruchomości pzedstawił

Przewodniczący Rady Gminy.
Za przyjęciem ww. uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrz1mujących się nie
było'
Uchwala nr XIX/86/16 Rady Gminy Wąpie|sk zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na podjęcie działań przez Wójta Gminy Wąpielsk związanych z zakupem
nieruchomości przedstawil Przewodniczący Rady Gminy została podjęta jednoglośnie.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu ProfilakĘki i Rozłviązy-wania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wąpielsk na rok 2016 oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20l6.
Treśćuchwały Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Gminnego progmmu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąpielsk na rok 2016 oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Za przyjęclem przedmiotowej uchwały głosowało 1l radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymuj ących się nie było.
Uchwała nr XIX/87/16 Rady Gminy Wąpielsk rł' sprawie uchwalenia Gminnego programu
ProfilakĘki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąpielsk na rok 2016 oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 zostala podjęta jednogłośnie.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadZonych przez Gminę Wąpielsk za rok 20l5.
Przedstawicielka Zakładu Administracyj nego Szkół Magdalena Zaniecka przedstawiła informacje
dotyczące wysokości wynaglodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wąpielsk za 2015 rok..
Treśó uchwały Rady Gminy Wąpielsk w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich
wynaglodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Szkołach i
placówkach plowadzonych przez Gminę Wąpielsk za rok 2015 przedstawił Przewodniczący Rady
Gminy.

Za

przyjęciem pŹedmiotowej uchwały głosowało 11 radnych. głosów przeciwnych i

w'strzymujących się nie było'

UchwaĘ nr XI)V88/1ó Rady Gminy Wąpielsk w sprawie prryjęcia sprawozdania z wysokości
średnichwynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę wąpielsk za rok 2015.

Ad.16
Podjęcie uchwaĘ w sprawie przedlużenia czasu obowiąz1'wania dory_chczasorł1.ch taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania Ścieków.
Radny Henryk Szteler zap1.tał czy to prawda. że nie będzie odcz1.tu co drugi miesiąc. Wójt
odpowiedział. Źe czekamy na naprawę komputera do odcz1.trr wody' Zaznaczył takŹe. że odcą.tu
moŻna dokonać samodzielnie. infbrmacje przekazać do Urzędu Gminy i wnieśćopłatę.
Przewodniczący przedstawił cennlk i zaznaczył, ze nie ma zmian w stosunku do roku poprzedniego.
Treśćuchwały Rady Gminy Wąpielsk w sprawie przedłuŻenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Za przyjęciem przedmiotowej uchwały głosowało l1 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
UchwaĘ nr XIX/89/1ó Rady Gminy Wąpielsk w sprawie przedlużenia czasu obowiąrywania
doĘchczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa<lzania
ścieków.

Ad.17
Sprawozdania i informacje:

a) wójta Gminy o pracy w okresie międry sesjami'
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z podejmowanych działaniach w- okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy poinformował, Że podjęte zostały działania mające na celu wyłonienie llrm do
odśnieŻania dróg w naszej gminie. Rozmowy zakończyły się pozytywnie, umowy podpisano, ale
brak zimy pozwala na ZaoS zczędzenie środków przeznaczonych na ten cęl.
Wójt Gminy przedstawił Panią Zofię Miazgowską. przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wąpielsku oraz poinfotmorvał o powołaniu nowego
składu tej Komisji, co było wynikiem złoŻonych rezygnacji przez dotychczasowych członków tej
Komisji.
Kolejnym przedstawionym tematem były prowadzone wTaZ z Rypińską Gnrpą Zakupową
negocjacje w sprawie opłat za konserwacj ę lamp oświetlenia ulicznego, które w rezultacie
zakończyły się poz1tywnie dla gminy. Podwyżka wyniesie 0,38 zł na 1 punkt oświetleniowy
zamiast proponowanej przez kontrahenta wyższej kwoty.
Naszą Gminę odwiedził Wicestarosta Brodnicki Pan Mariusz Klonowski, który zaproponował
rłspółpracę oraz przedstawił propozycję prz;stqpienia przez cmine do Stowarzyszenia zajmującego
się organizowaniem co kilka lat, w każdej gminie będącej członkięm tego StowaŹyszenia' tzw. Dni
Drwęcy - koszt takiego przedsięrł.zięcia to ok. 20.000,00 zł, a składka roczna dla Gminy to
2.000'00 zł.
9 par w naszej Gminie obchodziło Jubileusz 50_lecia pożycia małżeńskiego. W Domu Kultury
zorganizowano uroczystośó' w trakcie której Wójt Gminy wręczył medale Prezydenta RP parom
obchodzącym Jubileusz. Na uroczystościobecny był Pan Przewodniczący Rady Gminy, Ksiądz
Proboszcz parafii Radziki DlŻe oraz 7 par z rodzinami.
Wójt Gminy uczestniczył w Konwencie Wójtów naszego Województwa. Na konwentach poruszane
Są waŻne sprawy dla samoŹądów gminnych oraz podejmowane Są stanowiska, które następnie są
przesyłane do poszczególnych Ministrów Tym razem zostało podjęte stanowisko Konwentu
sprzeciwiające się likwidacji gimnazjów. Poruszane były również sprawy podwyzszenia kwoty
wolnej od podatku. co będzie skutkowaó zmniejszeniem przychodów gmin o 20%. Podjęte zostało
teŻ stanowisko Konwentu w sprawie ograniczeń wynikających z ustalenia tzlv chronionego
krajobrazu' obejmrrjącego ró\Ą.nież naszą gminę. które Wójt Gminy przedstawił radnym.
odbyły się oględziny drogi Półwiesk Mały Jakubkorvo zaplanowanej do modemizacji po
uzyskaniu dofinansowania z FoGR_u' dokonane przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego,

praoownika Starostwa Powiatowego oraz pracowników' Urzędu Gminy.
Został złoŻony wniosek na drogę w ŁapinóŻku do granicy Gminy'
obecnie prowadzony jest nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego, jest prośba' by decyzje
odbieraó osobiście, co ograniczy koszty wysyłki za pośrednictwem pocŹy.
Rozpoczęły się prace przygotowawcze do pozyskania środków na termomodemizację, obecnie
projektant wykonuje prace projektowe budynków gminnych.
Wójt Gminy przedstawił kwestię uydatkowania dużych środków na umieszczenie bezpańskich
psów w schroniskach, co jest obowiązkiem gminy i poprosił przewodniczącego Komisji
Gospodarczej o udział w wizycie w schronisku.
Wójt Gminy poinformował, Że była prowadzona kontrola przez Utząd Wo|ewódzki w Zakresie
prowadzenia spraw dotyczących sprzedaży alkoholi i udzielania zezwoleń' obecnie otrzymaliśmy
protokół, którego wynik jest po4.tywny z uwagami obejmującymi nieprawidłowościw
prowadzeniu tych spraw przez pracownika merytorycznego.
Wójt Gminy poinformował takze radnych, że w II instancji została wygrana sprawa z Panią
Jabłońską.
b) Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami

Nie zabrano glo:u w tym temacie.
c) sprawy

Nie zabrano gIoSu

sołectq informacje solĘsów o podejmowanych działaniach
\Ą t) m

temacie.

d) odczytanie pism' które wpĘnęĘ do Rady Gminy Wąpielsk.

Przewodniczący Rady odczlał pisma Wójta Gminy skierowane do Starosty Rypińskiego oraz Rady
Powiatu w sprawie katastrofalnego stanu drogi powiatowej Radziki Duże _ Kupno z prośbąo
wykonanie nawierzchni asfaltowej a także do Zarządu Dróg o dokonanie przeglądu oznakowania w
'
naszej gminie i uzupełnienie braków oznakowania.
Radny Henryk Szteler zaznaczył, Że należałoby też wystąpić o wiatę w miejscowości Radziki Małe.
Wpłynęłotez pismo RIo w sprawie wydania opinii o prawidłowościplanowanej kwoty długu
Gminy Wąpielsk - opinia poz}tywna. Dodatkowo wpłynęłauchwała nr 6/D/2016 składu
orzekającego nr 8 zuo w sprawie wydania opinii o możliwościsfinansowania deticytu
przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok opinia poz1'tvwna.

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu właścicielowifirmy Serwus, świadczącejdo 3 1
stycznia 2016 r. usługi informatyczne la Tzecz Urzędu Gminy w Wąpielsku. Pan Sławomir
Komorowski odcz1.tał treśó przygotowanego przez siebie pisma dotyczącego rozwiązania z nim
umowy, a następnie kopie tego pisma przekazał radnym.

4d.18
Interpelacje i zapytania radnych.
Były przedstawiane na bieżąco, jak w protokole.
Ad.19
Wolne wnioski i informacje.
Radny Wojciech Rutkowski zwrócił się z prośbąo zorganizowanie Spotkania Komisji Gospodarczej
w sprawie czerpania wody z hydrantów przez rolników. Przewodniczący tej Komisji wyraził zgodę.

Radny l{enryk Szteler zaproponował pov/ołanie Prezydium Rady, które miałoby słuŻyćdoradŹwu'
także przy zatrrrdnianiu pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku. Np. w skład Prezydium
mogliby wchodzió przewodniczący Komisji.
Wójt Gminy zaproponował spotkarrie Komisji Gospodarczej i Sohysów, w przyszłym tygodniu, w
celu omówienia spraw dotyczących remontów dróg oraz ustalenia terminów zebrań sołeckich w
poszczególnych sołectwach.

Ad.20
Zamknięcie sesji.
Tomasz Czajkowski _ Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XIX Sesji Rady Gminy Wąpielsk o godz. 15.10.

Protokołowała:
M' Przybyła
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