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Protokół Nr Il/17
z

xxxv

sesji Rady Gminy Wąpielsk

odbytej }v dniu 30 sĘcznia 2017 roku w godzinach 10:07_ 13:30
lv Gminnvm Ośrodku Ku|tury lv Wąpielsku
obradorn przewodniczył Tomasz Czajkowski

_

Przervodniczący Rady Gminy Wąpielsk.

W Sesji udział brało 13 radnych. Lista obecności stanowi załącznik rrr

1 do

protokołu.

W Sesji brali udział: Wójt Gminy Darir:sz Górski' Skarbnik Gminy _ Jolanta Rzeszot. Kierownik
Samorządowego Zakładu BudŻetorł,ego ' Izabela Lewandowska. Kierownik Gminnego ośrodka
Pomocy Społecznej Jolanta Szczepańska, Dyrektor Zespołu Szkolno_Przedszkolnego w
Radzikaolr DuŹych ' Maria Jaworska' Dyrektor Szkoły Podstawowej rł. Wąpielsku _ Katarzyna
Szostakowska. Dyrektor Szkoły Podstar.ł'owej w Półwiesku Małym _ EtŻbieta Krzemińska,
Dyrektor Szkoły Podstawor'vej w Długiem Jan Kielik. Dyrektor Gimnazjum w Radzikach DuŻych
_ Leszek Stefański. Radca Prawny Mirosław Szczawiński' Sołtysi" mieszkańcy wsi _ lista
obecności stanow-ią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. l.
Otwarcie obrad.
Tomasz Czajkorł'ski _ Przewodniczący Rady Gminy otworzył obrady
powitał r'vszystkich zebranych.

XXXV

Sesji Rady Gminy i

Ad.2.
Przyjęcie porządku obrad.
Tomasz Czajkowski - Przewodniczacy Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
I

.

2.
3.
4.
5.

6'

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porzadku obrad.

Przyjęcie protokołów z XXXIII i

XXXN

sesji Rady Gminy w Wąpielsku.

Inlbrmacje d"vrektorólv szkół z terenu Gminy Wąpielsk.

Podjęcie uchrł'aływ. sprarł ie zaciągnięcia poŻyczki dłrrgoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszr"t Ochron-v Srodorviska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na
,.MontaŹ 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk.''
Podjęcie uchwały Zmieniającej uchrł.ałębudŻetową Gminy Wąpielsk na rok 2017.

7. Podjęcie uchwały znrieniającej uchwałę w sprarł,ie Zmiany wieloletniej
Finansolvej Gminy Wąpielsk na lata 2017 -2026.

8. Podjęcie uchwały w sprawie
Lamkowizna.

9.

Prognozy

zarządzenie r.lyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa

Podjęcie uchwały w' sprarł'ie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z
wodociągr-r gminnego i zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej
obowiązujące na terenie Gminy Wąpielsk.
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/171l14 Rady Gminy w Wąpielsku z
dnia 27 marca 2014 roku w Sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za rrsługi opiekrrńcze i specjalistycznc usługi opiekuńcze z nyłączeniem specj alistycznych
usług opiekuńcz'vclr dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych w'arunków

10. Podjęcie

cZęściowcgo lub całkor,vitego zrvolnienia od opłatjak również tr,vbu ich pobierania.
11. Podjęcie uclrr,vał1' r'v spr'arvie wysokości opłat za korzystanie z w1'chow.ania przedszkolnego

w publicznych przedszkolach i publicznych innych tbrmach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz warunków zwolnienia z tych opłat.

12. Podjecie uchwały rł.sprawie odwołania Skarbnika.
13. Sprawozdania

melfiolyczno-finansowe

przedstawione przeZ sohysów:

z

rea|izaĄi zadań

w

Sołectwach

w 2016

roku

a) Sohys Sołectwa Bielawki

b)
c)
d)
e)

Sołtys Sołectwa Długie I

Sohys Sołectwa Długie II
Sołtys Sołectwa Kiełpiny

Sohys Sołectwa Kierz Półwieski

1) Sołtvs Sołectwa Kierz Radzikowski

g) Sołtys Sołectwa Lamkowizna
h) Sołtys Sołectwa ŁapinóŹek

i) Sołtys Sołectwa Półwiesk DuŻy
j) Sohys Sołectwa Półwiesk Mały
k) Sołtys Sołectwa Radziki Duże
1) Sołtys Sołectwa Radziki Małę

ł) Sołty's Sołectwa Ruszkowo
m) Sołtys Sołectwa Tomkowo
n) Sołtys Sołcctwa Wąpielsk I

o) Sołtys Sołectwa Wąpielsk

II

14. Sprarł'ozdania z działalnościstałych komisji Rady Gminy Wąpielsk w 2016 roku:

a) sprar.vozdanie Przervodniczącego Komisji Rerł.iz'vjnej Rady Gminy Wąpielsk
b) sprawozdanie Przerł.odniczącego Komisji BudŻetrr i Finansów Rady Gminy Wąpielsk

c) splawozdanie Przewodniczącego Komisji gospodarczej. bezpieczeństwa publicznego

i

p. poz. Rady Gminy Wąpielsk
d) sprawozdanie Przer.vodniczącego Komisji oświaty, kultur-v. zdrowia. opieki społecznej

oraz ochrony środowiska RG
15.

Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk na 2017 rok.

l6. Sprcrłozdania i inlormc.je:
a)

Wójta Gmin;' Wąpielsk

b) Przewodniczącego Rady Gminy
17. Wolne

wnioski

18. Zapl.tania i interpelacj e.
19.

Zakończenie sesji

Przewodniczący stwierdził. Żc na 14 radnych, po rez,vgnacji Pani Iwony Terebus, zgodnie z listą
obecności w obradach uczestniczy 13 radnych' r.vobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.

Radny Ar1ur Gorczycki

-

Przewodniczący Komisji Rewiz.vj nej r'vniósł r.vniosek lbrmalny o

wvkreśleniez porządkrr obrad purktu 12 tj ' Podjęcie uchr.vaĄ' rł. sprawie odwołania Skarbnika.
Dodał. ze odbvło się posiedzenie Kornisji Rer'vizyjnej w tej sprawie i ustaleniem Komisji jest chęć
dalszej współpracy z Panią Skarbnik.
Przewodniczącv Racly Gminy zaproponował, aby raz rł,tygodniu odbyrł'ały się fozmo\ły, rł.których
będzie trczestniczvł Przewodniczący Rady, Skarbnik. Wójt oraz Seketarz. w trakcie któryclr będą
omav,iane spra\Ąy na następny tydzień.
Wójt powiedział. że to chyba nie teraz.

Przewodniczący poddał pod głosorł'anie złoŻony wniosek formalny. Zapytał kto z Radnvch jest za
wycotaniem punktu dotyczącego podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika.

Za wycolanie punktu głosor'vało 10 Radnych. głosów przeciwnych nie było. od głosu wstrzymało
się 3 Radnych.

Przewodniczący powiedział, Że prrnktu l2 nie będzie w porządku obrad i poddał pod głosowanie
pzedstawiony porządek obrad bez punktu l2.

l3 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad. głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było. W wyniku głosolvania proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.Ł
Przyjęcie protokołów z XXXIII i

xxxlv

sesji Rady Gminy w Wąpielsku.

Przew'odniczący powiedział. Źe ostatnia sesja wynikła z potrzeby sytuacji i odbyła się w krótkim
czasie po poprzedniej. dlatego na dzisiejszej sesji będą przyjmowane protokoły z dwóch ostatnich
sesj i.

Przewodniczący potviedział. Ze Radni otrzymali projekty protokołów Z XXXIIi i XXXIV sesji
Rady Gminy do domu i zapytał, czy zgłaszĄą uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy'

Radni uwag nie r'łn:ieśli,wobec czego Przeł'odniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem
protokołu.

Za prz.vjęciem protokołu głosor.vało13 Radnych, głosów przeciwnych i lvstrzymujących nie było.
Protokół został jednogłośnieprzyj ęty.
Przewodniczący Zapr1ał, czy Radni zgłaszają uwagi do protokołu z

XXXiV

sesji Rady Gnlin1'

Radni uw'ag nie wnieśli'wobec czego Przewodniczący znządził głosowanie nad przyjęciem

protokołu.

Za prz"vjęciem protokołu głosorł,ało12 Radnych, głosów przeci$łlych nie b1'ło, od głosu wstrzymał
się 1 Radn.v. Protokół większością głosów Został przyjęty.

Ad.4.
Informacjc dvrektorów szkól z terenu Gminy Wąpielsk.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie ogólnych in1brmacji o stanie uczniów. nauczycieli'
problemach w placówkach. Dodał' ze do tej pory dyrektorzy szkół byli zapraszani na posiedzenia
komisji i podziękował im za przybycie.
Sprawozdanie przedstawiła Maria Jaworska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Radzikach Dużych. Powiedziała, Że w ramach Zespołu funkcj onuj e Przedszkole i Szkoła
Podstaw'owa. W klasach 1-6 jest 84 uczniów' a Zatludnionych jest 13 nauczycieli. Zatrudniona jest
rórvnieŹ sekretarka' która w ramach etatu pracuje równieŻ w Szkole Podstar,vow-ej w Półwiesku
Małym (2 dni lv Szkole w Półr.viesku i 3 dni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radzikach

DuŹyclr). Dodała. Że prace przebiegają zgodnie z przłjętym planem. W I semestrze po]nocą
logopedyczną było objętych 20 uczniów (zajęcia finansowane z budżetu Gminy.). oprócz tego
odbywają się zajęcia kółka teatralnego' przyrodniczego. Szkoła rea]izowała projekt Jrjnior Sport w
ramach którego 16 uczniów z klas 5-6 uczestniczyło 3 razy r.ł.tygodnirr w'9O-minutoqvch zajęciach
Spońow-ach. odbywają się także zajęcia świetlicowedla dzieci dojeŻdżających. Uczniowie brali
udział w 1icznych konkursach olganizowanych przez różne inst1.tucje. Wspólnie z rodzicami została
zorganizowana akcj a charytatywna sprzedazy wypieków. w trakcie której zebrano kwotę 1 710 z_ł
dla poparzonego chłopca. Dyrektor ZespoŁr powiedziała' Że bieżące problemy dotyczą potrzeby.
rcmontu dachu' wymiany 1amp oraz malowania ścianw niektórych pomieszczeniach.

Sprawozdanie przedstawiła Katarzyna Szostakowska _ Dyrektor Szkoły Podstawowej u
Wąpielsku. Powiedziała' Że do szkoły uczęszcza 88 uczniów w klasach 1-6 oraz 13 w oddziale
ZerowJm' łącznie 101 uczniów. W szkole pracuje 10 nauczycieli. którzy posiadają doświadczenie
zawodowe. sekretarka na 1/2 etatu oraz 3 pracowników obsługi. Szkoła podejmuje wiele działań.
Jest w niej realizo."vany program ..Szklanka mleka" oraz ..owoce r,v szkole''. BieŻące problemy
dotyczą potrzeby modemizacji sali komputerowej. malowania ścianw niektórych pomieszczeniach,
zakupu projektora oraz rzutnika. Dodała, ze jest zmartwiona 1'aktem nie umieszczenia szkoły w
Wąpielsku w planach dotyczących termomodemizacj i.

Kolejne sprawozdanie przedstawiła E1zbieta Krzemińska

_

Dyrektor Szkoły Podstarł owej

w

Półwiesku Małym. Powiedziała. że zadania są realizowane zgodnie z planem
z'akłóceń. Złoży-ła
'bez
równieŻ podziękowania sołtysom i radom sołeckim za ZaangaŻowanie w organizację imprez
szkolnych. Dodała' Że dla dzieci są organizowane w}j azdy do kina' pracowni ceramicznej czv na
basen. W szkole realizowany jest program .'Szklanka mleka'' oraz .,owoce w szkole''' Dodała, że
14 uczniów objętych jest pomocą dydaktyczną, 8 uczniów uczestniczy w zajęciach logopedycznych
finansowanych z budzetu Gminy. Pozostałe zajęcia prowadzą nieodpłatnie nauczyciele szkoły.
Nauczyciele maja kwalifikacje do nauczania 2 nawet 3 przedmiotów. Do szkoły tlczęszcza 52
uczniów w 7 oddziałach.
Następne sprawozdanie przedstar.vił Leszek Stefański _ Dyrektor Gimnazjum w Radzikach Duzych.
Powiedział" ze gimnazja zgodnie z przyjętymi Zmianami będą wygaszane. Dodał, Ze praca
przebiega zgodnie Z przyjętymi planami. Do placólvki uczęszcza 120 uczniów w 6 oddziałach, czyli
po ok. 20 uczniów w klasie i okreśIiłwalunki pracy jako optymalne. W Gimnazjum zatrudnionych
jest 15 nauczycieli (6 na pełen etat. pozostali uzupełniają etat), 14 z nich to nauczyciele
dyplomowani, zaś1 mianowany' Dodał' ze nie będzie przekaz1łvał wszystkich informacji' bo są
one zawarte na stronach internetowych i skupi się t1'lko na naj w-aŻniej sz;lch sprawach. W pierwszej
kolejności powiedział o Tumieju Piłki NoŻnej' który odbył się dzięki współpracy Gimnazjum. Pana
Afiura Stolikowskiego oraz sołtysa Radzik DuŻych Mariusza Albrechta. Zaznaczył, Że jest to
wspaniała uloczystość.Dodał, że Pan Ar1ur Stolokolvski pokazuje jak zwalczać swoją Słabośći

powinniśmy stawiać go młodzieŻy za wzór do naśladowania. Dotlał' Źe mimo srr oj ej
niepełnosprawności realizuje S\\oją pasję i jest reprezentantem kaju w piłce noŻnej dla osób

niepełnospraw'nych. Dluga splawa to Program ,.Bezpieczna *''. w ramach którego odbył Się szereg
zajęć dla uczniów' oraz został zakupióny sprzęt. Kolejny proglam to,.Na własne konto" realizowany
dzięki współpracy Gminy Wąpielski i Fundacji Europejski Fundusz Rozwoj u Wsi Polskiej, w
ramach którego odbyły się zajęcia dla 20 uczniów gimnazjum. Dodał, Źejest to bardzo w'aŻna rzecz.
Dyrektor zaznaczył równieŻ, Że dzięki staraniom nauczycieli i dyrektora uczeń gimnazjum
otrzymuje stypendium przyznarre przez Marszałka Województwa na okles 1 roku. Dzięki
przyznanym środkom uczeń będzie mógł rozwijać swoje zdolności. Dodał, że istniejące problemy
są na bieząco rozrł'iąz1.wane.

ostatnie sprawozdanie przedstawił Jan Kielik

_

Dyrektor Szkoły Podstawol.vej

w

Długiem.
Pow'iedział, że do szkoł1' uczęszcza 55 uczniów. W szkole zatrudnionych est 5 nauczycieli na pełen
etat.4 na 1/2 etatu. 3 uzupełnia etat. Dodał" Że uczniowie odnoszą Sukcesy. Zrł'rócił uwagę' Że praca
przebiega bez zakłóceń. Nadmienił lównież, Że jedna z uczennic szkoły - oliwia Głowacka jest
perełką Szkoły. która zrł'ycięŻa bez przerwy i są to Zwyciestwa na wysokim szczeblu. Dodał" Że
j

uczentlica od 4 lat srrkces]rwnie trenuje płylvanie. Treningi odbyr'vaj ą się 2 razy w tygodniu o godz.
6:00 w Rypińskim Centrum Spor_tu. Dodał. że rodzice muszą dowozić dziecko na te zajęcia.
Zaznaczył. że dzieci. które naleŻą' tak jak oliwia do klubu Sejwal z terenu miasta Rypin otrzymują
środkifinansorł'e z huc1żenl miasta Rypin' Zapfał. o moŻliwośćudzielenia pomocy także tej
dziewcz,,,_nce i jej rodzicom. Dodał. Że zawody odbvwają się raz w tygodniu i jest to bardzo ważna
sprawa. Dyrektor powiedział również. ze re1bnna edukacj i stała się l'aktem. Gimnazja przestaną
istnieć. Zbudowana Została hala w Radzikach DuŹych, która miała służyćszkole. Dodał. ze w
Szkole w Długiem i w Wąpielsku również przydałyby się sale gimnastyczne. nawet małe.

Przewodniczący zapy,tał' czy

są

jakieśp1tania.

Radny Hemyk Szteler powiedział. Że zgłaszał problem na posiedzeniu komisji. Dodał, Że budowa
hali przy szkole w Wąpielsku jest wżniejsza niż rozbudowa remizy. Dodał' ze mlodzieŻ
gimnazjalna mogła korzystać z hali w Radzikach Dużych, a brak hali przy szkołach jest
problematyczny i jest to sprawa pilna. Zaznaczył, Że wizję należy tworzyć i o tym myŚleć.
Nadmienił, Że jest pełen podziwu dla Dyrektora Gimnazjum w Radzikach DuŻych i podkreślił.Że
szkoda. że rząd to przekreśla, ale musimy Się z tym pogodzić. a historia to oceni. Powiedział,
również" że wyniki nauczania w Gimnazjum nie są złe' nie słuchaó o narkotykach i trzeba za to
podziękować. Dodał również' Że propozyc1ą Radnego była chęć częstszych Spotkań' bo sama
komisja oświatowa tego nie załatrł'i. Remont szkoły w Wąpielsku to jet sprawa prior;'tetowa.
Zaznaczył. że j est to szkoła z azbestem.
Radny Euzebiusz Łapkiewicz zazlaczył, Że chodzi o to. aby w Długiem dobudować małą salę'a nie
jakąśduŻa.
Dyrektor Jan Kielik powiedział' Że nawet 5 razy mniqjszą od tej w Radzikaclr Duzych.

Radny Grzesław Listkowski powiedział. że te hale są potrzebne, mamy jeszcze 2 lata i musim1
przygotować jakieśzałozenia. Dodał równiez. Że tetmomodemizacja szkoły Podstawowej w
Wąpielsku zna\azła się w zmianach budżetowych do podjęcia na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący zap1łał,czy od chwili likwidacji ZAS d,vrektorzy szkół borykają się z jakimiś
problemami np. zakupem ańykułów biurowych czy środków czystości.
Dyrektorzy zgodnie odpowiedzieli. Że nie ma takich problemów, bo posiadają jeszcze zapasy z

poprzedniego roku.

Dyrektor Leszek StetźrńSki zwrócił uwagę. że wspaniałym Spofiowcem z terenu naszej Gminy był
Pan Wicbrowski halowy mistrz Polski na 400 metrów.

Listkowski powiedział' Że sprawa pomocy finansowej zgłoszona przez Dyrektora
Jana Kielika jest zasadna i nalezy to rozważyć.
Radr-ry Grzesław

Sekretarz Gminy powiedziała, że wniosek do Ministra Sportu moŻe złoŻyćrównieŻ dyrektor szkoły.

Przewodniczący Zapytał, czyjeśli odejdą dzieci i zostaną 2 roczniki, czy będą zwolnienia.
Dyrektor LeSZek StefańSki powiedział, ze po feriach ma odbyć się w tei sprawie spotkanie. Dodał.
Że 4 klasy przejdą do szkoły podstawowej.

Radna Danuta l)uda zap1tała jak to wygląda pod względem lokalowym, czy uczniowie się
zmLeszczą i czy będą duże problemy.

Dyrektor Katarzyna SzostŃowska powiedziała, Że w szkole
remont, ale sal wystarczy.

w_

Wąpielsku będzie konieczny

Dyrektor Maria Jaworska powiedziała. Że w Radzikach będzie potrzebna zgoda straŻy na
rrżytkon'anie pomieszczenia' ale uczniowie Zmieszczą się'

Radny Stanisław Więcławski polviedział, że koszty utrzymania szkół wzrosły o 1 mln złotych i
zap1.tał czy jest współpraca z dyrektoran, i szkół'

Wójt Gminy polł'iedział. Że w przedstawionych przez dyrektorów szkół sprawozdaniach zabrakło
intbrmacji o lr,vnikach nauczania w szkołaclr. Dodał. Że trudną sprawą .jest. Że częśćdzieci nie
kont.vnuuje nauki w naszym gimnazj lm. Ziunaczył równieŻ. Że na zakup środków czvstości i
nrateriałów dla szkół odbędzie się wspólne postępowanie przetargowe. Wójt Gminy odniósł się
takŻe do tematu wspalcia finansowego dla uczerrnicy' Powiedział. że temat jest mu Znany. Rodzice
dziecka dwukrotnie wnioskowali o rrdzielenie dot'inansowania do lłyjazdu dziecka na tumus.
Wnioski zostały pozfywnie rozpatrzone i uczennica otrzymała wsparcie w_ wysokości500 zł, w
poprzednim i bieżącym roku szkoln1'm.

Wójt odniósl się także do kwestii potrzeby naprawy dachu na szkole w Radzikaclr Dużych.
Powiedział' ze będzie tam temomodemizacja dachu' ścianoraz wymiana okien. W kwestii
tetmomodemizacji szkoły w Wąpielsku zostala załoŻona zmiana budżetowa na kwotę 18 tys. zł na
przygotowanie dokumentacji projektowej. Wyjaśniłrównież, że wniosek został złożony'
rozstrzygnięcie będzie za kilka miesięcy. Projekt zakłada wymianę dachu' ogrzewania z olejowego
na pelet, wymianę drzwi wejściowychi instalacji grzewczej oraz lamp na lampy ledowe. Wójt
odniósł się także do Splawy termomodemizacji szkoły w Długiem. W ramach proj ektu będzie tam
wymieniana instalacja grzęwczą piec' ocieplony zostanie dach i ściany Zewnętrzne. W przypadkrr
termomodemizacji szkół w Radzikach DuŻych i Długiem umowy są już podpisane, pozostały tylko
przetargi. Wójt dodał równieŻ' Że został naprawiony dach na budynku gimnazjum, gclzie została
połoŻona nowa papa. inwestycje w szkołach są realizowane na bieżąco r.v miarę potrzeb. Dodał
równieŹ' Źe aby ożywić halę spor1ową w Radzikach DuŻych zosiały wprowadzone zajęcia dla dzieci
oraz dorosłych. W okresie ferii będą odbywały się również zajęcia dla dzieci w Domu Kultury.

Dyrektor Maria Jaworska ustosunkolvała się do wypowiedzi Wójta. Powiedziała' że rozma'wiała z
Wójtem o termomodenrizacji szkoły w Radzikach DuŻych. Przędstawiła równieŻ wyniki nauczania
w szkole. W klasach 1-3 ocenajest opisowa, zaśw klasie IV średniaocen wJ'nosi 4.19" w klasie V
3'65. w klasie VI _ 4.06. Uczniowie w tych klasach uzyskują wyniki zarówno bardzo wysokie, jak i
bardzo niskie. Uczniowie ze słabszymi ocenami mogą liczyć na pomoc, wdrażane są równiez
plogramy naprawcze.
Dyrektor ElŻbieta Krzemińska równieŻ przedstarł'iła wyrriki nauczania w szkole. Powiedziała, Źe
średnia ocen w klasie IV wynosi 3,7. w klasie V 3.0, zaśwklasie vI_4.1.
Radny Adam Jabłoński zapy'tał o zmianę warunków wyłaniania przewoŹnika od roku 2017. Dodał'
ze w Brodnic.v prace zostały juŻ podjęte'
Wójt Gminy odpowiedział, że Sprawa ta została o rok przesunięta.

Radny Grzesław Listkowski powiedział. Że wjazd do szkoły lv Radzikach Drżych jest w bardzo
złym stanie i naleŻy cośz tym zrobić '
Wójt odpowiedział. ze są środkiw LGD na modemizację całego otoczenia ruin zamku. Będzie to
możliwe lv 201 8 roku.
Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi Wójta. że częśó dzieci nie kontynuuj e edukacji lv
gimnazjum w Radzikach DuŻych. Dodeł. ze jego dzieci uczęszczały do gimnazjum w Rypinie..
Wyjaśnił,Że jest to szkoła powiatowa i dzięki tej fornie kształcenia kontynuowały naukę w liceum
w tym samym budynku, w którym mieścisię gimnazjum.
Wójt powiedział, że Gimnazjum w Radzikach Dużych ma bardzo dobre wyniki nauczania' jedne z
lepszych rł' powiecie. Przez to' Że mamy mniejszą liczbę uczniów. otrzymujemy niŻszą subwencj ę
oświatową' co przekłada Się na \łyŻszy udział kosztów stałych (utrzymanie budynku.
rłynagradzania nauczycięli).
Radna Danuta Duda zap1tała, czy dzleci Z terenu naszej Gminy również uczęszczają do przedszkoli
w innych gminach.

Wójt odpowiedział, że w 20l6 roku częśćdzieci uczeszczała do przedszkoli poza terenem naszej
Gminy. Dodał. Że był to koszt ok. 40 tys. zł. Zaznaczył' Że są plany utworzenia przedszkola w

Długiem. ale najpierlł' musi tam zostać zrealizor.vany projekt dot.vcząc.v temomodernizacji

placówki. a póŹniej powstanie przedszko1e.

Radny Andrzej Bytner powiedział. Że projekt dolyczący tetmomodernizacji szkoły w Półwiesku
Małvm został złł'l'Żony'ale tlzieci w tej szkole marzną.
Wójt powiedział. Że nie wiadonlo kiedy lvnioski ZoStaną lozpatrzone.
Przewodnicząc1'' zapytał. co w przypadku, gdy Gmina nie otrzyma dotinansor,vania.

Wójt powiedział^ Że musimy poczekać na rozstlz"Ygnięcie wnioskór,v.

Przewodniczący podziękował Dyrektorom za przedstarł.iolle sprawozdania.

Ad.5.
Podjęcie uchwaĘ w. sprawie zaciągnięcia pozyczki dlugoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przez.naczeniem na
l0 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk.''

'.,Montaż
Radny Adam .]abłoński zap1tal cr'y teraz ftzeba instalować lampy skoro jest t),le waŻniejszych
sprarł' i to jeszcze całośćna kred1t?
Radnv Herrryk Saeler powiedział, Źe temat ten b.vł poruszany na posiedzeniu komisji. bo wypłynął
w trakcie jej trl.vania. Dodał. Że na komisji nie zostało wskazane Źródło flnansowania. Zaznaczył' Że
był przekonany' Że zakup lamp będzie z dofinansowaniem' a nie w 100% z kedytu. Radny złożył
wniosek formalny o przesunięcie podejmowania uchwały na póŹniejszy termin. Powiedział, że
zobaczym1, jak rłypadną inw'estycje. Zaznaczy|" że waŻniejsza jest \łymiana dachu na szkole. a nie
wymiana lamp.
Radny Mirosłarł' Ługowski powiedział, ze lampy hybrydowe to jest przyszłość,ale poparł rł'niosek
Radnego Henryka Sztelera o przesuniecie realizacji inwestycji.

Radny Wojciech Rutkowski polviedział' Źe Radni zostali zapoznani Z tematem na posiedzeniu
Komisji BudŻetu i Finansów, a na sesji 28 grudnia 2016 r. budŻet Został przyjęt}' i inr.vestycje naleŻy
realizor'vać. Zaznaczył, Że takie postępowanie będzie skutkowało niezrealizowaniem punktu
założonego w budzecie. Dodał równieŹ. że punkt świetlny zapewnia poplawę bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy.
Wójt zapytał Radnego Adama Jabłońskiego czy punkty świetlne są mu niepotrzebne?
Radn"v

Adam Jabłoński odpowiedział. Że oczywiście są potrzebne. ale są rzecąl ważniESZe.

Wójt odporł'iedział"że inwestycje te były zaplanowane w budŻecie. Dodał. Że Gmina dysponuje
środkami. aby zrealizować inwestycję z własnych środków: Zaznaczyl. Że w przypadkr'r
zaciągnięcia kred1.tu możemy wnioskować o jego częścioweumotzenie' ok. 20-30%.
Przewodniczący por.viedział. Że wpłynąłrvniosek fonnalny i musi poddać go pod głosowanie.
Radny Henryk SŹeler powiedział. Że zaciągnięcie keclyu moŻna przeSunąć.
Sekretarz Gminy porł'iedziała, że bar<lzo waŻna jest krł-estia smogu, by podejmolł.ać działanla i z
nim walcz'vć. Dodała równieŻ. Że teraz pieniądze są. ale nie r'viadomo cz'v będą za pół roku'
Radny Henryk Szteler powiedział. Że są rł'aŻniejsze inwestycje i zapropono',vał. aby temat przełożyć
do czerwca.
Wójt powiedział. Ze w przypadku zaciągnięcia pozyczki jest załoŻona karencja.
Przewodniczący powiedział, że skoro dysponujemy środkami własnymi to może lepiej s1inansować
inwestycję bez kred11u.
Wójt powiedział' Że załoŻony jest 10-letni okres kreclytowania. ale moŻna skrócić go' np. do 5 lat.

Radnr' Grzesłar.v Listkorł'ski porviedział. Że pomysł jcst dobr1'. Dodał" Żc dotychczaso\łe lampy nie
zostana r'ł-l łączonc.
Przer,vodnicząc1' poddał pocl głosolvanie wniosek fbrnraln1'zmianą podjęcia uchwały lv póŹniejsz1'm temlinie.

7'a przljęciem wniosku
wstrzymującvch nie było'

głosor.vało 8 Radnych"

5

Kto z Radrrych jest za

proponor.vaną

Radn,vclr głosolł-ałoprzeciw. głosów

Przewodniczącv powiedział. Że pr"rnkt ten nie będzie podejmowan1' na dzisiejszej sesji.

Ad.6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchlvałę budżetową Gminy Wąpielsk na rok 2017.
Skarbnik Gminy poinformowała, Że dochody są bez Zmian. Niewiele wzrasta deficyt o 28 ]1O^54 zł'
ze względu na inwestycje na kwotę 59 700 oraz zmniejszenie r''vydatków bieŻących w GoPS.
Dodała. Że przede r.l,.szystkim są to przesunięcia w inwes1ycjach.

Radny Wojciech Rutkowski Zap'tał. czy w budŻecie pozostaje 80 t1's. zł na zakup lamp.
Skarbnik Gminy powiedziała. Że całośćinwestycji jest
kredy i nie ml \ł t\m Zak_resie zmian.

uj ęta

w budŹecie. Dodała, że jest ujęta jako

Radny Henry'k Szteler zap1'tał. ile osób będzie budowało prz1-domowe oczvszczalnie i jakie środki
zostały przesunięte na budowę kanalizacji w Ruszkolvie.
Skarbnik odpowiedziała, Że Ż3 300 zł na opracowanie dokument:rcji.

Wójt porviedział. ze wstępnie b;lło to 68 osób, ale obecnie jest ich znacznie mniej. Dodał, Że
głór.vna przyczyną rezygnacji są r.lzg1ęd-v 1lnansowe. bo koszt budowy oczyszczalni jest wyŹszy niż
r'v latach ubiegłych. Dodał. ze leraz oczyszczalnie muszą być biologiczne, a nie mechaniczne jak
poprzednio. Zaznaczył równiez. Że aby nie stracić środków zaplanowana budorrę sieci
lł'odociągor.vej. gdyz środki na te inwestycje są zjednej puli.
Przew'odniczący Zap'Ąał czy Radni zgłaszają uwagi. Ur.vag nie było.
Przcrł odniczaer /ar /xJŻjl sloso\Ą

an ie.

Za przyjęciem uchwały głosorł.ało13 Radnych. głosórv przeciwnych i \ł.strzymri ących się nie bvło.

Uchwała nr XXXV/17.I/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 zmieniająca
Uchlvałę Nr X)LXIII/165/I6 Rady Gmin-v rv Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwa|enia budżetu na 2017 rok zostala podjęta jednoglośnie.

Ad.7
Pudjęcie uchrraĘ zmieniającej ucńrralę rv sprawie zmian1 Wielolelnicj Prognoz1 Finansorrej
Gminy Wąpielsk na lata 2017 -2026.

Skarbnik Gminy łlyjaśniła,Że zmian,v w Wieloletniej Prognozie Finansou'ej wyrrikają z
przedstalł'ionych zmian. Powiedziała. Że planowana łączna kwota dochodórł. budzetu na 2017 rok
nie zmieniła się, łączna kwota wyclatków r'vzrosła o 28 710 zł i o t1'le samo wzrósł deficyt. Dodała.
że lv u,yniku rozpisania kreily1u na 10 lat WPF została w1dłuŻona do 2027 roku. Powiedziała" Że
zmiany są kosmetyczne.
Przeł'odniczący zapyIal czy Radni zgłaszają uwagi. Uwag nie było.
Przewodniczący odcz}1ał treśó uchrr'ały i zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosorvało 13 Radnych. głosór.v przecil'vnych i r.vstrzymuj ących się nie było.

Uchlvała nr XXXVi l 75ll 7 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 sĘ cznia 2017 zmieniająca
Uchwałę NrYl22lll Rady Gmin1' w Wąpielsku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąpielsk na lata Ż0l1 - Ż02'7 została podjęta jednogłośnie.

Ad.8.

Podjęcie uchwaĘ
Lamkowizna.

w

sprawie zarządzenie wyborów uzupełniających SołĘsa Sołectwa

Przewodniczący powiedział" Że w związkl ze złoŻonąrezygnacj ą podj ęcie uchwały jest zasadne.
Przewoclniczący zapvtał czy Radni zgłaszają uwagi. Uwag nie było.
Przewodniczący odczytał treśćuchwały i zarządził głosowanie.
Za pzyjęciem uchwały głosowało l3 Radnych' głosórł. przeciwnych i wstzymujących się nie było.

Uchwala nr XXXV/176ll7 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 rł sprawie
zarządzenie wyborów uzupełniających SolĘsa Sołectwa Lamkowizna została podjęta

jednoglośnie.

Ad. e.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w \łodę Z
wodociągu gminnego i zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej obowiązujące
na terenie Gminy Wąpielsk.
Podjęcie uchwaĘ

Izabela Lewandowska _ Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego powiedziała, Że stawki
muszą być uchw-alone na każdy rok. Powiedziała. Że opłata za wodę wynosi 3 zł zYNI za 7 m3' zaś
za ścieki4 zł z VAT 1 m3.

Przewodniczący zapytał czy Radni zgłaszają uwagi. Uwag nie było.
Przewodnicząc1' odczytał treśćuchwały i zarządz1ł głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało l2 Radnych' głosów przecin'nych i wstfzymr-ljących się nie było.
Radna Dantrta Duda nie była obecna na sali w chr,vili głosow'ania.

Uchwala nr XXXV/l77l17 Rady Gminy rv Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i zbiorowe
odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej obowiązujące na terenie Gminy Wąpielsk
została podjęta jednogłośnie.

Ad. t0.
Podjęcie uchwaly zmieniającej Uchwalę Nr XXXVI/I7ll14 Rady Gminy w Wąpie|sku z dnia
Ż7 marca 20l,l roku w sprawie szczegółowych warunkórv przyznawania i odpłatnościza
usługi opiekuńcze i specjalisĘczne usługi opiekuńcze z wylączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółolvych warunkólv
częściowegolub calkowitego zlyolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Jolanta Szczepańska kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej odczytała uzasadnienie
do uclrwały: ..Zgodnie z art' 50 ust. 6 ustawy z dnia 1'Ż rnarca 2004 L o pomocy Społecznej (t j. DZ.
U.22016 r. poz. 930, poz.753, poz. 1583 Dz. U. z 2015, poz. 1310" poz. 1359) Rada Gminy
określa w drodze uchwały szczegółoł'e rł'arunki przyznawania i odpłatnościZa usługi opiekrrńcze i
specjalistycZne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specj aliStycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi. oraz szczegółowe warunki częściowegolub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak równiez ich pobierania. PrzedłoŻon-v projekt uchnały w sposób kompleksor.vy i

i

przeirz'}-Sty dla świadczeniobiorcórv ustala zasadv odpłatności'sposób wyliczania pobierania
opłaty. co ma istotne znaczenie z ulvagi na adlesatów uchlvałv" którymi są głównie osoby starsze i
schorowane. Proponowany katalog przesłanek uprarł'niaj acvch do ubiegania się o zrł.olnienie

całkowite lub częściowez ponoszenia opłat doprecyzorł'any został w oparciu o doślviadczenia
wynikające ze stosowania dotychczas obowiązującej uchwały w postępowaniach administracvjnyclr
w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania usług i zwalniania z ponoszenia za nic
odpłatności.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w
zaspakajaniu codziennych potrzeb Życiow1'ch. opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w milrę
moŻliwościzapewnier-ria kontaktórł' z otoczeniem. Pomocą tą są objęte przede wszystkim osoby
Samotne. samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie . które z powodu wieku choroby lub
'
innych przyczyn w-vmagaj ą pomocy innych osób a są jej pozbawione lub rodzina nie moŻe takiej
pon]ocy Zapewnić. Wobec pow}żSZego podjęcie niniejszej lrchw'ały jest uzasadnione'''
Przewodnicząc1' zapytał czJ Radni zgłaszają uwagi. Uwag nie było.

Przewodniczący odcZytał treśćuchwały i zarządztł głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało13 Radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr XXXV/ 178/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 w sprarł ie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnościza uslugi opiekuńcze i
specja|isĘczne uslugi opiekuńcze z wryłączeniem specj alistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub
całkowitego zrr'olnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Została podjęta

jednogłośnie.

Ad.

11.

Podjęcie uchwaĘ w sprawie lvysokości opłat za korrystanie z wychowania przedszkolnego lv
publicznych przedszkolach i publiczn-vch innych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz warunków zwolnienia z hch oplat.
Sekretarz Gminy wyjaśniła!Ze sprawa dotyczy wysokości opłat za korzystanię z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych 1brmach wycho\łania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wąpielsk dla dzieci do lat 5. Dodała. Źe Rada Gminy
określa wysokośćopłat i warunki częścior,vego Zwolnienia. Zaznaczyła, Że dziecl' do lat 5 korzystają
w wychorł'ania przedszkolnego w wymiarze do 5 godzin dziennie bezpłatnie. opłata za korzystanie
z rłycholvania przedszkolnego po\ł]'Żej 5 godzin dziennie będzie wynosiła 1 zł za kaŻdą rozpoczętą
godzinę.
Radna Danuta Duda zap1tała' czy rł, przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka obcego.

Seketarz Gminy odpowiedziała. żę tak. jest jęz;'k angielski.
Przewodniczący zapyIał czy Radni zgłaszają uwagi. Uwag nie było.
Przer'vodniczący odczyał treśćuchwały i zarządztł głosowanie.

Za przyjęciem rrchwały głosowało13 Radnych, głosów przecilvnych i wstrzymujących Się nie było.

Uchwała nr XXXV/179/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 ł sprawie
okreś|enia wysokościopl^t z^ korzystanie z wychowania przedszkolnego lv publicznych
przedszkolach i publicznych innych formach wychorvania przedszkolnego prowadzonych
przez Gminę Wąpielsk oraz warunków zwolnienia z Ęch oplat zostala podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący ZaTz'ądził 10 minut przerw.v.
obrady opuściłRadny Mirosław Ługowski oraz Radny.Ianr'rsz Woj da_ stan: 11 Radnych.

Ad.

13.

Sprawozdania merytorvczno-finansowe
przedstawione przez solĘsólv:

z

realizacji zac|ań

ly

sołectwach w 201ó roku

a) SolĘs Sołectwa Kiełpiny
Przewodniczący na prośbęSołtysa Sołectw'a Kiełpiny przedstawiał spraw'ozdanie. Zgodnie z
przyjętym planem na 2016 rok: 1 000 zł przeznaczonych było na integrację (wydane 994 zł') oraz
18 579.94 na drogi (wydane 18 552,42 zl).
Plan na 20l7 rok: doIinansowanie doŻynek gminnych 500 zł' remont śł'".ietlicywiejskiej 3 800
zł' zakup 4 tablic inlbrmacyjnych 400 zł. utrzymanie dróg 12 036'61 zł oraz integrację 2 500 zł'
Łączny budŻet na 2017 rok wynosi 19 236.61 zł.
b) SołĘvs Sołectwa

Kierz Radzikowski

Budżet na 201ó rok wynosił 8 842 zł: na utrzymanie dróg wydane zostało zl 799 zł, na oSP w
Radzikach Dużych 984 zł, na doŻynki gminne 500 zł, na integrację 2 388, 1'/O zł zostało
nier.łykorzystane.

Plan na 201 7 lok: utzymanie dróg _ 4 780 zł. dotacja dla
I U00 zl. intcgracja 2 500 zl.

c) SolĘs Sołectwa Radziki

oSP

1 000 zł. dożynki gminne

Małe

BudŻet na rok 2016 wynosił 13 600 zł: na oSP wydano 1 000 zł. na dożynki gminne 500 zł.
utrzymanie czystości wsi - 500 zł, integracja -1 500 zł. zakup znaków _ 1 000 zł. dolinansowanie
budowy prz1'łączy wodociągowych _ 3 500 zł, utrzymanie dróg _ 5 600 zł.
Plan na 2017 rok jest taki sam jak w roku poprzednim.

d) SołĘs Sołectwa Wąpietsk I
BudŻet na 2016 rok wynosił 24 156.12 zł: 10 000 zł zaplanowano na budowę drogi' 000 zł na
'ł
dotację dla oSĘ 7 159 zł nabieŻące naplawy dróg. 3 000 zł na integrację. środki na bieŻącą
naprawę dróg wydatkowano w kwocie 5 112.99 na naprawę dróg, t 000 zł przeznaczono dla szkoły
w Wąpielsku. Sołtys dodał, że na integrację wydano 2.5 tys. Zł. W tej kw-ocie zorganizowano pokaz
kulinamy oraz przekazano je dla szkoły r'v Wąpielsku i Komitetu Rodzicielskiego.

e) SołĘs Sołectwa Długie II
Budzet na 20 l 6 rok wynosił 20 5 5 8,9'1 zł; 1 000 zł przeznaczono dla szkoły w Długiem. 1 000 zł na
drzwi do remizy oSP. 1 000 zł na organizację święcenia pól. 400 zł na odnowienie przystankóW 1
l00 zł na tablice in1brmacyjne' 300 zł na organizację doŻynek. 16 600 zł na utzymanie dróg.
Plan na 2017 rok: 500 zł na doŻynki gminne. 1 500 zł na zwiększenie bojowości oSĘ 1 000 zł na
rł'yj azdy dzieci na basen' 2 000 zł na wyjazd w inne rejony Polski w ramach promocji Gminy. 500
zł na utrzymanie porządku w centlum wsi' 14 700 zł na utrzymanie dróg. Łączny brrdŻet na 2017
rok wynosi 20 2o5 tl.
t) SołĘvs Sołectw.a Długie I

BudŻet na 2016 rok wynosił 18 2'53,56 zł:2 000 zł pfzeznaczono na oSP w Długiem' 1 500 zł na
szkołę. 14 753 zł na utrzymanie dróg. 42 zł niewykorzystanych środków.

Plan na 2017 rok: 500 zł na doŻynki' 1 000 zł na szkołę. 1 000 zł na oSŁ 500 zł na integrację,
l4 958,33 na utrzymanie dróg. Łączny budŻet na 20l7 rok wynosi l] 958^33 zł.

g) SolĘs Solectwa Póhviesk Duzy
Budzet na 2016 rok wynosił 8 L16'20 zł: 2 116,20 zł zaplanowano na remont dróg, 3 000 zł na
integrację (wydano 2 544'97 zł, zostało 455 zł')' 1 Ż99 zł zakup chłodziarki do świetlicy, 1 31'2 zł
zakup naczyń do świetlicy, na do1lnansowanie świetlicy wydano 2 611 zł, zostało 388 zł. Łącznte z
tunduszu zostało ok. 800 zł

Plan na 2017 rok: 2 500 zł na remont dróg. 500 zł na doŻvnki gminne. 1 500 zł na dofinansowalric
świetlicy wiejskiej.

h) SoIĘs Solect'lva Tomkowo
Br'rdżet na 201ó rok w1nosił 10 671 zł: 20O zł wydano na paczki dla dzieci" 500

z-ł na Dzień
Dziecka. 500 zł na doŻynki gmirLne. 3 690 na nagrody. 4 300 zł na remonty dróg.
Plan na 2017 rok: 200 zł na paczki dla dzieci' 500 zł na świętorodziny. pozostała krł'ota na naprawę

dróg.

i)

SołĘvs Sołectwa Półwiesk

MaĘ

BudŻet na 2016 rok w1nosił 13 620 zł:100 zł na organizację choinki dla dzieci, 8 ó20 na remont
dróg" 1 000 zł na świetlicę,3 000 zł na doŻynki.
Plan na 2017 rok: 2 000 zł na integracj ę. 1 000 zł na świetlicę.reszta na utzymanie dróg gminnych
i wiejskich. Łączny budŻet na 2017 rok wynosi 13 600 zł.

j)

SołĘs Sołectwa Wąpielsk II
Budżet na 2016 rok wynosil 14 148.09 zł:9 148'09 zł na remonty biezące dróg, 2 4OO zł dotacja dla
oSP spotkanie integracyjne wsi 3 000 zł (w tym 500 zł na doŻynki gminne, 800 zł do1lnansowanie

dla szkoły w Wąpielsku. spotkanie integracyjne wsi 1 300 zł).

Plan na 2017 rok: 8 248.19 zł na utrzymanie dróg' 2 000 zł dla oSP L OOO zł dla Koła Gospodyń
Wiejskich' 500 zł dla LZS' 500 zł dla Komitetu Rodzicielskiego. 1 500 zł na spotkanie integracyjne.
500 zł na promocję sołectwa w trakcie dożynek gmiru-rych. Lączny bldŻet na 2OI7 rok wynosi
14 218'19 zł.
k) SołĘs SoIectwa Bielawki

Budżet na 2016 rok wynosił 9 042,62 zł:8 570 zł wydano na utrz1'manie dróg.
Racizikach DuŻych. 421 zł doŻynki gmirrne.
Plan na 2017 rok: 500 zł r'ra doŻynki gminne, 1 000 zł dla
reszta na drogi.
1)

oSŁ

1 500

l

000 zł na oSP w

zł na przebudow-ę figurki.

SołĘs Sołectwa Kierz Półwieski

W 2016 roku wydano 2 060 zł na integrację (paczki dla dzieci, doŹynki gminne' zebrania sołeckie),
500 zł na oSP 8 240 zł na remont dróg.
Plan na 20i7 rok ok. 1 000 zł na integrację oraz 9 500 na utrzymanie dlóg.

ł) SolĘs So|ectwa Ruszkowo
Budzet na 2016 rok wynosił 21 524 z1: 10 529 zł w1'dano na utrzymanie dróg,'ł 910 na świetlicę
(zakup teler.vizora, gier oraz remont), 5 171 zł na integrację (paczki i zabalvę dla dzieci.
dofinansowanie Dnia Dziecka, dozynki gminne, festyn rodzinnl,, dofinansowanie klubu sportowego
KAMA)' dotacja dla oSP 928 zł'
Plan na 2017 rok: 8 800 zł na utrzvmanie dróg. 2 000 zł renowacje WzyŻy i kapliczek. 4 600 z|na
integrację. 900 zł dotacja dla klubu spofiowego. Łączny budzet na 2017 rok wynosi 20 920 zł.
Przewodniczący zap'Ąał czy Są p}tania. P1tań nie było, wobec czego Przewodniczący podziękował
za złożęntęsprawozdań i przedstawienie planów na 201 7 rok.

Ad. 14.
Sprawozdania z działalnościstaĘch komisji Rady Gminy Wąpielsk w 20l6 roku
Przewodniczący powiedział. że w tej kadencji odbyło się 35 sesji Rady Gminy. Dodał, Że pl3ce
Rady Gminy Są dostosowane clo potrzeb Urzędrr Gminy. Zaznaczył^ że na sesje Rady Gminy
zapraszani byli gościem'in. Starosta i Wicestarosta Powiatu Rypińskiego. Powiedział' Że
utzymywanv jest stały kontakt z władzami Powiatrr Rvpińskiego. Wspomniał również o

po\Ą'iatowej inlvestycji drogowej z Wąpielska r.v kierunku Plebanki. która będzie realizowana w
roku oraz planowanej inwestycji budolvy drogi z Wąpielska do Radzik DuŻych.

tYn-t

Przewodniczący' powiedział. Żc nastąpiły zmiany' w Agencji Restrukturyzacj i i Moclemizacji
Rolnictw'a oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zaproponował zaproszenie na
najbliŻszą sesje kierownika j ednej z tych inStytucji.
a) sprarvozdanie Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąpielsk

Afiur Gorczycki _ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treśó sprawozdania.
b) sprawozdanie Przewodniczącego Komisji gospodarczej, bezpieczeństwa pub|icznego
i p. poż. Rady Gminy Wąpie|sk
Grzesław Listkowski Przewodniczący Komisji gospodarczej' bezpieczeństwa publicznego
poż. powiedział. Że odbyło się 10 posiedzeń komisji i pżedstawił sprawozdanie.

i

p.

c) sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy

Wąpielsk

Henryk Szteler Przewodniczący Komisji BudŻetu i Finansów powiedział" Że posiedzenia Komisji
odbywały się łącznie z Komisją budżetu i finansów. Dodał. Że jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo
dzięki temu w. posiedzeniu komisji uczestniczy ok 2/3 Rady Gminy i ta praktyka będzie
kontynuowana.

Radny zaproponował, aby w kolejnym roku zorganizować na terenie cminy Wąpielsk Wielką
orkiestrę Swiątecznej Pomocy.
Sekretarz Gminy wyj aśniły''Że rozmowy

Gimnazj um w Radzikach DuŻych.

d) sprawozdanie Przewodniczącego

w tej

sprawie zostały juŹ podjęte Z Dyrektorem

Komisji oświaty,kultury' zdrowia, opieki

społecznej oraz ochrony środowiskaRG

Adam Jabłoński Przewodniczący Komisji oświaty. kultury. zdrowia, opieki społecznej oraz
ockony środowiskapowiedztał^ że odbyło się 7 posiedzeń Komisji i przedstalvił sprawozdanie.
Przewodniczący podziękował równieŻ Pani Milenie Przybyła za sprawną obsługę Rady Gminy.
Dodał, Że r,vszystko działa tak jak powinno i takie rozwiązanie spralvdziło się.

Ad.

15.

Zatrvierdzenie planórv pracy staĘch komisji Rady Gminy Wąpielsk na 20I7 rok.
a) Komisji RewĘjnej
Plan pracy przedstawił Przewodniczący

Komisji Ańur Gorczycki.

Ramowl' Plan PracJ' Komisii Rewizyjne-j Radv Gminv Wąptęlskpąrol<2ol7
1 . Wydanie opinii o wykonaniu budŻetu za rok Ż016 w celu udzielenia wójtowi absolutorium.
Termin: ku iecień

2.

odpowiedzialny: Wójt, Skarbnik Urzędu Gminy'' Komisja Rewizyjna
ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.
Termin: sierpień

3.

4.

odpowiedzialny: Skarbnik Urzędu Gminy, Komisja Rewizyjna
Kontrola wydatków związan-vch z eksploatacją i utrzymaniem rrjęcia wody w Półwiesku
Małym. Wpływy i wydatki z opłat za wodę.
Terrnin: wrzesień
odpowiedzialny: Samorządowy Zakład BudŻetow1', Komisja Rewizyjna
Realizacja zadŃ zleconych przez Radę Gminy wynikających Zjej postanolvień _ według

potrzeb.
b)

Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa Pub|icznego i

Plan pracy przcdstawił Przewodnicząc.v Komisj

i

P. Poż.

Grzesław Listkowski

Ramowv: Plan Prac.v Komisji Gosoodarczej. Bezpieczeństr,va Publicznego i P' PoŻ. Radv Gmint

Wąpielsk na rok 2017

l.

2.

3.

4.

Sprawozdanie z działalnościKomisji Gospodarczej. Bezpieczeństwa Publicznego i P Poż'
Opracowanie planu pracy.
Termin: Styczeń

Przegląd i ocena dróg pU Zimie .
opinia o podjęciu decyzji o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2017 rok'
Analiza mienia komunalnego.
Termin: Marzec

ocena funkcjonowania świetlic wiejskich.
Funkcjonowanie oSP w Gminie oraz omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
Termin: Maj
Sprawozdanie z wykonania budŻetu za rok 2016' omówienie i zaopiniowanie absolutorium
dla Wójta.
Informacja z działalnościRef-eratu Komunalnego Gminv'

5.
6.

Termin: Lipiec

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, wpływy z opłat z odpady.
Temin: Wrzesień

omólvienie stawek podatków i opłat lokalnych na

201 8 rok.

Sprawy bieŻące.

7.

Termin: Listopad

omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok wspólnie z Komisją Brrdzetową.
Podsumowanie roku 201 7.
Sprawy bieżące.
Termin: Grudzień
c)

Komisji Budżetu i Finansów

Plan pracy przedstawił Przer'vodniczący

Komisji

Flenryk Szteler

Ramowy Plan Pracv Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wąpielsk na rok 20l7
1. opracowanie budŹetu na 2017 rok.
2. Analiza lvykonania budŻetu za 2016 rok.

3'

4.
5.

6'
7.

ocena w1'konania budŻetu Za 2016 rok dla Regionalnej Izby obrachunkowej połączona z
wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta.

Analiza wykonania budżetu ZaI połrocze 2017 roku.
ocena wprow adzonych oszczędności w funkcj onowaniu urzędu.
Prace nad projektem budżetu na 2018 rok.
B|eŻące Sprawy budzetowe wg potrzeb.
d)

Komisji Komisja oświaĘ'Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej oraz ochrony
Srodowiska

Plan pracy przedstawił Przewodniczący Komisji

'Adam

.Iabłoński.

l

'

2.

3.

4.

5.

Dzialalnosc osrł inlor.ła

obecnośćdyrektorów szkół. przedstawiciel Urzędu Gminy w- Wąpielsku" członkol'vie
komisji oraz przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk.
Termin: 1 kwańał
Działalnośćzdrowotna
obecnośćlekarza" pielęgniarki środowiskowej, kierownik GoPS' członkowie konlisji oraz
przcwodniczący stałych komisj i.
'I'emin: II krł'ańał

Działalnośókulturalna
obecność kierownika biblioteki" opiekuna hali i orlika. przedstawiciel Urzędu Gminy.
członkowie komisji oraz przewodnicZący stałych komisji.
Temin: III kwartał
DziałalnośóZ zakesu ochrony środowiska
obecnośćprzedstawicie1a Urzędu Gminy' członkowie komisji oraz przewodniczący stałych
komisji.
Temin: IV krł enal
Posiedzenia komisji na zlecenia rady Gminy lub Urzędu Gminy według potrzeb.

Radna Danuta Duda zaproponowała. aby posiedzenia komisji odbJłvały się
popołudniowych, wtedy większa ilośćRadnych mogłaby brać w niclr rrdział.

w

godzinach

Przewodniczący zapyĄał czy Radni zgłaszają uwagi. Uwag nie było'
Przewodniczący odcz1.tał treśćuchwały i zarządztł głosowanie.
Za przyjęciem rrchwał.v głosowalo 11 Radnych, głosór'v przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchlvala nr XXXV/ISO/I7 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 lv sprawie
ustalenia ramowych planów pracy staĘch komisji Rady Gminy Wąpielsk na 2017 rok zostala
podjęta jednoglośnie.
Ad. 16.
Sprawozdania i informacje:
a) Wójta Gminy Wąpielsk
Wójt przedstawił sprar,vozdanie z bieżących Spraw, poinfbrmował, Że:

.

została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji Projektl"r pn."Pomorskie Paftnerstrł'o

dla rozwoju e-usłLlg". W rarnąch projektu będzie mozliwy elektroniczny dostęp do systemu
opłat lokalnych (śmieci,podatki, w'oda). Powstanie profil zautamy mieszkańców, w którym
będą widoczne bieżące opłatv. Wartość projektu rłynosi 200 tys. zł. a Gmina w.nosi do niego
wkład niepienięŻny. Dzięki realizacji projektu otrzymamy do Urzędu wysokowydajny
serwer oraz inny sprzęt;

.
.
.

odbyło się spotkanie z sohysami w sprarł'ie zmian w rozdysponowaniu tinduszu sołeckiego
dotyczące moŻliwości zmniejszenia udziału środków na integrację:
odbyło się Walne Zebranie LGD, w trakcie którego poinfotmowano' Że w lutym planowan.v
jest nabór na działanie dotyczące utworzenia działalnościgospodarczej. LGD ma przyznaną
prrlę 1 mln zł, to nie jest duŻo. chętni mogą wnioskować o premię w rł'ysokości50 tys. zł;

odbyły'się walne zgromadzenia w oSP w Radzikach DuŻych i Wąpielsku. a w najbliższą

sobotę odbędzie się w Długiem.

.ł st-vcznia

ZoS1ał przekazan,v
Radzikach Dużych:

i

poświecony samochócl straŹacki dla jednostki

oSP

w

Starostrł.o Powiatorve w Rypinie ogłosiło przetarg na budowę drogi w kierunku Plebarrki.
Jeśliolerta będzie niŻsza. to po przetarg]'l powstaną oszczędności. bo uclział f'inansowy
Gminy r.v budowie drogi jest plocentowy. W tej chwili przewidziany jest udział Gminy w
wysokości| '2 mln zł:

inrł.estycj i drogowej Radziki Duże-BielawkiWąpielsk. a po jego rozstrzygnięcirr będzie podpisana umowa:

będzie ogłoszony przetarg na realizację

3 lutego o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie dot.vczące instalaoji 1btowoltaicznych. Dodał,
Że planujemy złoŻyć r,r,'niosek tylko na potrzeby budynków mieszkalnych. Szczegółv zostaną
omó''vione na spotkaniul

projektant kończy pracę plzy oczyszczalniach ścieków. Dodał, ze wielu mieszkańców
rłycotało się ze względu na koszty. Teraz mogą być instalowane tylko oczyszczalnie
biologiczne' które mają dłtrŻszą Żywotność'ale są równieŻ droŻsze. Ważne" aby wykorzystaó
pieniądze, dlatego w1'kon1,wany jest projekt na budowę wodociągu w Ruszkowie.
Zaznaczył' Że po ostatnim Konwencie Wójtów ma obawy czy wszystkie samorządy
uzyskają wsparcie 1'inansowe. W przypadku in\ĄestYcji drogowych samorząd;' ustaliły
granicę' do której będą wnioskowały, dlatego r.ł.szyscy otrzymali wsparcie. Przy
WoDI{ĄNie miało być tak samo' ale tu góma granica wynosi 2 mln zl. Jeśliniektóre
samorząd.v złozą wnioski na taką kwotę, środków zwyczajnie dla wszystkich nie w}'starczy.
Będzie trzeba o nie walczyó.
w czasie t'erii zimowych będą odbywały się zajęcia spotowe dla dzieci.
są znriany w'KRUS
KRUS w Rl.pinier

i zaproponował zaproszenie na

SeSję kierownika Placówki Terenorvej

do końca lutego naleŻy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

b) Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący pointbrmował. Że:

.
.

otrzymał pismo z Policji. Z którego Wynika. Że nasza Gminajest bezpieczna;

otrzymał pismo do Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Iwony
Terebus.

Ad. t7.
Wolne wnioski

do kwestii odwołania Skar'bnika Gminy.
Zaproponował, aby spotykać się i rozmawiać. Dodał. ze dostosuje się do propoz},cji dnia i godziny'
bo teraz nie jest r,vłaściwyczas na zmianę Skarbnika. Musimy spróbowaó to załatłvić.bo leży to w
interesie nas r.vszystkich. Dodał, że wSZyScy powinni postarać się. aby te spotkania były cykliczne.
Przewodniczący powiedział, Że chciałby wrócić

Wójt Gminy odpowiedział, Że jest ot\Ą'afiy na propozycje.
Radrry Adam Jabłoński poprosił. aby Wójt umoŻli\ł'ił Pani Skarbnik udział w szkoleniach. Dodał, Że
niejest to takie drogie' a dzięki temu Pani Skarbnik będzie na bieżąco.

Przewodnicząc-v zapytał na jakirn etapię jest przygoto\\ anie pomieszczenia dla KGW.

Wójt oc1powiedział. Że pozostaje jeszcze kwestia mebli.
Sołtvs Franciszek Bzinkorł,ski zapytał Wójta czv Zna ustawę o finduszu sołeckim.

Wójt odpowiedział. że nie wie o co Sołt1,sowi chodzi.

Sołtys Franciszek BziŃowski powiedział, Że Wójt próbuje ingerować w rozdysponowatlie
lunduszu Sołeckiego' a ma na to tylko 7 dni. Dodał' Że Wójt chce ograniczyć ten fundusz. a tego
czynić nie wolno. Na integrację moŻna przeznaczyć tyle środków. ile uchwali społeczność
Sołectwa. Zaznaczył, Że Sołtysi są tylko od realizacji uchwał. Powiedział również. że doszła Pani
Małgorzata Gołębiewska' a on ma się uczyć opis1..wania taktur' Zapytał Wójta, czy Wie co to jest
Kbk, po czym odpowiedział' Źe k\ł'ota bazowa kraju, która jest niezależna i ma znaczenie przy
refrurdacji wydatków gmin związanych z fundrrszem sołeckim' Powiedział, że Wójt chce zrobić
więcej. bo ogranicza innych. Dodał' Że Wójt skłócił mieszkańców Gminy. Powiedział' że po pół
roku dow-iedział się kogo poparł i dodał. że Wó.jt nie ma sumienia Zwalniając tylu pracowników.
Zap1'tał również czy dalej mają być zwalniani ludzie i kiedy do Wąpielska przyidzie solidamośći
patriotyzm lokaln.v, aby obronić swoich. Dodał, Że na dalsze takie działania by nie pozwolił.
Wójt odniósł się do słów Sohysa i zaproponował, aby wystar1ował w kolejnych wyborach na Wójta.
Dodał' że fundusz jest wydzielony przez Radę Gminy i padła propozycj a- aby 1Ooń funduszu
przeznaczyć na integrację i jest to także propozycja Radnych.

Radny Wojciech Rutkow'ski Zapytał o kwestię inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji w
Ruszkow-ie. Powiedział, Źe kiedyś RIo miało wobec tej kwestii zarzut1.
Skarbnik Gminy odpowiedziała. Że inwestycja ta była rozpoczęta dawno temu. chyba w 2006 roku.
RIo pytało czy ta inwęStycja jest zawieszona, więc p)łała, czy Radni planują cośz tym robić.
Dodała' Że teraz będzie doksięgowywać kolejne koszty do tej inwestycji.

Radny Wojciech Rutkowski powiedział, że Wójta wybrali mieszkańcy
Dodał. ze inwestycje są realizowane.

i

oni wydadzą mu ocenę.

Radny Stanisław Więcławski zaproponował" aby nie wracać juz do przeszłościt}'lko iśćdalej. a

moŻe pójdzie to w dobry kierunłu'

Sołtys Andrzej Barczewski powiedział, Że sołtysi również Są wybrani przez mieszkańców i muszą
wykonywać ich wolę.

Sołtys Franciszek BziŃowski powiedział. że koszty organizacji spotkań integrac.vjnych są stałe i
nie wie co się chce ograniczrc.
Wójt odpowiedział. że była to tylko sugestia.

Sołtys Franciszek BziŃowski pow'iedział, Że jest dzisiaj niewiarygodny, bo ze spotkania z

sohysami nie został sporządzony protokół.

Wójt odpowiedział, Że nie są to pieniądze sołtysa. Dodał, Że sa ograniczenia i nie można tu mówić o
calkolł itej dor.ł o Iności.
Przewodniczący powiedział' Ze może wystalczy niektóre działania inaczej nazwać.
Wójt dodał' Że środki trzeba inaczej rozdysponować.
Radny Grzesław Listkowski pow'iedział, że jeSt to kwestia dobrego opisania faktur.

Wójt dodał' Że działania te mają na celu zr.viększenie moŻliwościodzyskania środków z funduszu
sołeckiego.
Radny Andrzej Bytner zwrócił rrwagę na nieposypane drogi powiatowe w okresie zimowym.

Ad.

18.

Zap.vtania i interpelacj

e

Był-v- zgłaszane na biezaco

Ad.

iak w protokolc.

17.

Zamknięcie sesji.
Tomasz Czajkor.vski - Przer.vodniczący Rad-v Gmirry ptl wvczetpaniu porządkrr obrad zamknął
obrady XXXV Sesji Rad.v Gminy Wąpiclsk o godz. 13:30.

Protokołowała:

M. Prz1'była

