
Protokół Nr X/2015
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Sesję  rozpoczęto  o  godzinie  dziesiątej,  a  zakończono  o  godzinie
czternastej.  Miejsce  obrad  sala  konferencyjna  w  Urzędzie  Miasta  
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1. 
Otwierając  obrady  dziesiątej  Sesji  Rady  Miejskiej,  Przewodniczący  –  Jerzy
Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 
o  samorządzie  gminnym.  W  obradach  uczestniczyło:  14  radnych,  24
przewodniczących rad sołeckich oraz goście zaproszeni.
 (listy  obecności  stanowią  załączniki  od  nr  1  do  nr  2  do  niniejszego
protokółu).
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  stwierdził  prawomocność  obrad,  po  czym
powitał wszystkich uczestników. 
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Sprawy proceduralne.                                                
2. Odpowiedzi na wnioski złożone na dziewiątej sesji.
3. Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. dla Gminy Dobrzyń nad 

Wisłą.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia  zmiany „Zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ”.

b) przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2021,

c) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzyń nad Wisłą 
na lata 2015-2017,

d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  Gminy Dobrzyń nad Wisłą 
na lata 2015-2017, 

e) zmian budżetu Miasta i Gminy na rok 2015,
f)  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad 

Wisłą na lata  2015-2026,



g)  wydzierżawienia lokali użytkowych w budynku Szkoły Podstawowej     
i Publicznego Gimnazjum w Chalinie,

h) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

i) odstąpienia od Porozumienia w sprawie współpracy w ramach 
wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-
pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka 
i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. 

6. Składanie wniosków.
7. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
8.  Zakończenie obrad dziesiątej Sesji Rady Miejskiej.

Następnie zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad.

W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  Przewodniczący  poddał  pod
głosowanie proponowany porządek obrad.

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad było:

Ustawowy skład rady- 15, Obecnych – 14 

Za -14

Przeciw- 0

Wstrz. – 0 

Proponowany porządek obrad po został przyjęty jednogłośnie.

do punktu 2 

Odpowiedzi  na  złożone  wnioski  na  dziewiątej  sesji  Rady  Miejskiej  odczytał
Pan Burmistrz – Jacek Waśko.
Odpowiedzi  na  złożone  wnioski  stanowią  załącznik  od  3  do  15  do
niniejszego protokółu.



Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zapytał  czy  są  pytania  do
udzielonych  odpowiedzi  na  wnioski.  W  związku  z  brakiem  pytań  Pan
Przewodniczący przeszedł do punktu 3 porządku obrad.

do punktu 3

Informację organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawiła Pani Marzena
Niekraś – z-ca Burmistrza.
Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zapytał  czy  są  pytania
do przedstawionej informacji.
W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przeszedł  do
punktu 4 porządku obrad.

do punktu 4

Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2014 rok  dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą
przedstawiła Pani Kierownik Pomocy Społecznej- Krystyna Pawłowska. 
( pełna treść oceny zasobów w załączeniu do protokołu jako załącznik nr 16  ) 
Przewodniczący  spytał  czy  są  pytania  do  przedstawionej  oceny  zasobów
pomocy społecznej.
Pytań brak.

do punktu 5 p-punk ,,a”

Projekt   uchwały  przystąpienia  do  sporządzenia   „Zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą” przedstawiała Pani Agnieszka Zaborowska.

Agnieszka  Zaborowska-  Projekt  zmiany  dotyczy  Zmiany  Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
Uchwałą Nr XII/72/11 z dnia 29 listopada 2011r.
Opracowanie zmiany Studium wynika z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (jednolity  tekst,  Dz.  U.
z2015r. poz. 199), zgodnie   z którym „zmiana studium lub planu miejscowego
następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”.



Z  wnioskiem  o  rozpoczęcie  procedury  planistycznej  związanej  z  realizacją
projektu  budowy  małego  parku  wiatrowego  na  terenie  Gminy  Dobrzyń  nad
Wisłą zwróciła się Firma Enerco posiadająca swą siedzibę w Warszawie.

Teren przeznaczony do objęcia opracowaniem zmiany studium obejmuje obszar
położony  w  granicy  z  sąsiednią  gminą  -  Wielgie  i  położony  w  obrębach
geodezyjnych  Kochoń,  Mokowo,  Mokówko,  Wierznica,  Główczyn,  Dyblin
i Kisielewo.

Przystąpienie  do  sporządzenia  zmiany  Studium  zagospodarowania
przestrzennego  podyktowane  jest  stworzeniem  możliwości  przeznaczenia
terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Obszary  wymagające  zmiany  zostały  wskazane  na  załączniku  graficznym
do uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium. Uchwalenie zmiany Studium
na  powyższych  obszarach  pozwoli  na  ustalenie  (innych  niż  obecnie)
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  dla  tych  terenów,  a  następnie
możliwość  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowych  planów
zagospodarowania  przestrzennego  z  główną  funkcją  lokalizacji  elektrowni
wiatrowych.

Z  uwagi  na  powyższe  podjecie  uchwały  w  sprawie  przedmiotowej  zmiany
Studium jest uzasadnione.

Przewodniczący spytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Jerzy Wasiołek –Radny. W czyim interesie jest, żeby ta uchwała została podjęta?

Mirosław Mierzejewski- Radny. Stawiam wniosek o odrzucenie tej uchwały.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  odczytał  projekt  uchwały  i  poddał  ją  pod
głosowanie.
Ustawowy skład rady- 15, obecnych-14
Za- 0
Przeciw-14
Wstrz. – 0  

Uchwała został odrzucona.  



do punktu 5 p-punkt b 

Projekt  uchwały  dotyczący  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2021 przedstawiła Pani
Krystyna  Pawłowska  –  Kierownik  Miejsko-  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą. 

Krystyna  Pawłowska-  Konieczność  opracowania  strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015r., poz.163 oraz art. 41

ust.2  ustawy  z  dnia  12  kwietnia  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( tj. Dz.U. z 2012 r.,poz. 1356 z późn. zm.).
Strategia  pozwoli  na  racjonalizację  lokalnej  polityki  społecznej.  Dokument 
misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w
znaczny  sposób  przyczynić  się  do  rozwiązywania  problemów  społecznych
i zminimalizować  ich  skutki.  Strategia  stanowi  zatem podstawę  do  realizacji
stosunkowo trwałych wzorców interwencji społecznych , które mają przyczynić
się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych którzy są
zagrożeni  marginalizacją  i  wykluczeniem  społecznym,  i  doprowadzić  do
integracji społecznej. 
Strategia stanowi materiał wyjściowy dopracowania szczegółowych programów.
i  projektów pomocy  społecznej  .  skuteczność  wyznaczonych  w  niej  działań
pomocowych  będzie  zależała  zarówno  od  posiadanych  i  pozyskanych  przez
miasto  środków  finansowych,  jak  i  szerokiej,  aktywnej  i  skoordynowanej
współpracy  przedstawicieli  administracji  samorządowej  i  partnerów
społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

Przewodniczący  Rady  zarządził  dyskusję  nad  przedstawionym  projektem
uchwały. W związku z jej brakiem odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia
strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na
lata 2015-2021 i zarządził głosowanie.



Ustawowy skład Rady- 15, obecnych – 14 
Za- 14,
Przeciw-0,
Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 do punktu 6 p-pnkt c

Projekt uchwały dotyczący przyjęcia Programu Wspierania w Gminie Dobrzyń
nad Wisła na lata 2015-2017 przedstawiła Pani Krystyna Pawłowska- Kierownik
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Krystyna Pawłowska- Konieczność opracowania Programu Wspierania Rodziny
wynika wprost  z art.  176 pkt.1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r.  o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej( tj.  Dz.U. z 2013r. , poz. 135 z późn. zm. ).
Dziecko  i  rodzina  wymagają  wsparcia  oraz  szczególnej  troski  i  ochrony,
a działalność  na  ich  rzecz  powinna  koncentrować  się  przede  wszystkim  na
ochronie praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do
oświaty, systemu ochrony zdrowia, wypoczynku oraz asekurowaniu w obliczu
ryzyka i różnych zagrożeń życiowych.
Program ma na celu wzmocnienie pozycji rodziny i dziecka w gminie poprzez
zaplanowanie  kompleksowych  i  zintegrowanych  działań,  które  będą
podejmowane w ramach lokalnego systemu wspierania rodziny. 

Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wobec jej braku odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład Rady- 15, obecnych – 14 
Za- 14,
Przeciw-0,
Wstrz. – 0.
Uchwała została podjęta.



do punktu 6 p-pnkt d

Projekt  uchwały  dotyczący  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  Gminy
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad
Wisłą.

Krystyna  Pawłowska  –  Konieczność  opracowania  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania  Przemocy   w  Rodzinie  oraz  Ochrony  ofiar  Przemocy
w Rodzinie wynika wprost z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  (Dz.U.  z  2005r.  Nr180,  poz.1493
z późn. zm.).
Program  ma  stanowić  podstawę  do  realizacji  stosunkowo  trwałych  wzorów
interwencji społecznych, które będą podejmowane w ramach gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno w znaczny
sposób przyczynić się  do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie  oraz
zminimalizować jego skutki. 

Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wobec jej braku odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład Rady- 15, obecnych – 14 
Za- 14,
Przeciw-0,
Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził 15 min. przerwy. 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady. 

Do punktu 5 p-punkt ,,e”

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  o  przedstawienie  projektu  uchwały
dotyczącego  zmian  budżetu  Miasta  i  Gminy  na  rok  2015   poprosił  Panią
Agnieszkę Ziółkowską  Skarbnika Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 



Agnieszka Ziółkowska – skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 
Zgodnie z załącznikiem nr 1  zwiększamy dochody budżetu   o kwotę  

84.084,60 zł:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Chalinie zwiększa budżet o 923,00 zł – 

są to wpływy prowizji PZU,  z przeznaczeniem na Zieloną Szkołę” (transport 

uczestników).

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krojczynie zwiększa budżet o 400,00 zł – 

są to wpływy darowizny od firmy Agrocomex Sp. Z. o. o z Jabłonowa 

Pomorskiego, z przeznaczeniem na organizację   Dnia Dziecka.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z Torunia  w kwocie 63.500,00 zł, z przeznaczeniem  na demontaż, transport 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

w wysokości 18.937,60 zł za inwestycję zrealizowaną w 2014 roku 

„Doposażenie placu zabaw przy ulicy Licealnej 1”.                

Środki te przeznaczamy na wypłatę odpraw emerytalnych.

W załączniku nr 2 -   Wydatki  zwiększa się  o kwotę 705.169,00 zł, 

z tego 84.084,60 zł pokryte dochodami, natomiast kwota  621.084,40 zł pokryte 

wolnymi środkami z 2014 roku:

- Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii – 

15.699,04 zł.



- Wydatki związane z ochroną środowiska – 27.207,70 zł.

- Wypłata odpraw emerytalnych – 71.177,66 zł.

- Zakup aktualizacji do serwera – 5.000,00 zł.

- Rozbudowa tymczasowa stacji wodociągowej „Sportowa” w miejscowości 

Dobrzyń nad Wisłą – 180.000,00 zł.

- Dokończenie przebudowy drogi gminnej z Grochowalska do Glewa – 

212.000,00 zł

- Zwiększenie budżetu D C S i T o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem 

na wypłatę wynagrodzeń dla instruktorów za prowadzenie zajęć rekreacyjno-

sportowych z młodzieżą i dorosłymi w salach gimnastycznych szkół: Dobrzyń 

nad Wisłą, Dyblin, Krojczyn, Chalin oraz wypłatę wynagrodzeń   za sprzątanie 

pomieszczeń po tych zajęciach.

- Budowa boiska do koszykówki w Grochowalsku – 8.500,00 zł.

- Dofinansowanie remontu świetlicy w Glewie – 5.000,00 zł.

- Dofinansowanie remontu świetlicy w Kamienicy – 5.000,00 zł.

- Zakup ziemi w Płomianach – 20.000,00 zł.

- Zabezpieczenie środków finansowych na zakup nagród na konkurs 

„Najładniejsza posesja 2015 roku” w kwocie 1.500,00 zł.

- Zwiększenie dotacji dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” o 5.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na dokończenie remontu muzeum.

- Modernizacja pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Krojczynie – 10.000,00 zł

- Budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą – 50.000,00 zł

Pozostałe zmiany:

W rozdziale 72095 tworzy się dodatkowe paragrafy: 4219 i 4269. 

W rozdziale 85154 tworzy się dodatkowe paragrafy: 4110 i 4120.

Zmienia się zadanie funduszu sołeckiego miejscowości Kochoń „Zakup tłucznia

na drogę gminną  w kierunku Płączyna” na zadanie „Zakup tłucznia na drogi 



gminne wsi Kochoń w kierunku wsi Kamienne Brody i do drogi powiatowej 

Mokowo-Wylazłowo”.

Zmienia się zadanie funduszu sołeckiego miejscowości Kamienica „Ogrodzenie 

wokół świetlicy wiejskiej” na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy”.

Przychody – zmniejszamy o 377.650,00 zł kredyty i pożyczki, wprowadzamy 

kwotę 1.923.536,04 zł  - wolne środki z 2014 roku oraz kwotę 669.888,74 zł 

nadwyżki budżetowej.

Rozchody – zwiększamy o 1.594.690,38 zł lokaty.

Przewodniczący  otworzył dyskusję. 

Jerzy Żurawski- Przewodniczący Rady.  W związku z tym, że uczestniczyłem 

z Panem w wielu zebraniach sołeckich, a na Szpiegowo jest w tej chwili 

przeznaczone 20.000,00 zł , nie neguje tego bo tam przystanek jest oddalony ale 

uważam, że na dzień dzisiejszy wystarczyła by tam jedna lampa.

 Kwotę 10.000,00 zł proponuję przeznaczyć na inne sołectwa bo one też czekają

na oświetlenia. 

Jacek Waśko – Burmistrz . Panie  Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Państwo myślę , że Pan radny Wasiołek  zgodzi się ze mną, iż jedna lampa  nie 

rozwiąże  problemu w Szpiegowie. 

 Moje zdanie jest takie, że przeznaczamy albo całość albo wcale. Jeżeli jest taka 

potrzeba  to możemy zarezerwować takie środki na  zamontowanie lamp  

w innych miejscowościach z tym,  jeżeli zgłasza Pan taką propozycję to proszę 

konkretnie o kwotę , ile środków  finansowych trzeba zarezerwować na ten cel. 

Pamiętam, że na zebraniach wiejskich  były takie propozycję  między innymi 

w Płomianach, Wierznicy, Tulibowie i w wielu innych miejscowościach.

Musielibyśmy teraz wspólnie podjąć decyzję ile tych lamp, gdzie  i ile środków 

finansowych  trzeba by było zarezerwować na ten cel. 



Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady.  Stwierdzenie, że albo wszystko albo 

w ogóle jest takiej nieładne. Ja myślę ,że ta jedna lampa w zupełności by 

wystarczyła,  a później można dołożyć tą jeszcze dwie. Do tej pory tak było i się

nic nie działo , nikt dzisiaj nie powie, że jak nie damy na druga lampę  to coś się

będzie działo. Są inne miejscowości gdzie w ogóle nie ma lamp.

Jacek Waśko – Burmistrz. Przedstawialiśmy z Panią skarbnik państwu podział 

nadwyżki , przy założeniu, że sytuacja finansowa się poprawi, a pewien 

wskaźnik czy pewne wpływy  mogą nam znacznie poprawić, to zabezpieczymy 

środki  na inne cele. Na tą chwilę, tak patrząc do czerwca, lipca nie widzimy 

takiej możliwości. Istnieje możliwość zmian po lipcu, ponieważ czekamy na 

pewne decyzję , na pewne środki, które mogą znacznie wzmocnić  nas budżet 

i wówczas łatwiej nam będzie zrealizować tego typu wydatki czy inwestycje. 

Jest jeszcze jedna możliwość  załatwienia tych kwestii. W niektórych 

lokalizacjach w naszej gminie jest za dużo lamp, a w niektórych tak jak Pan 

wspomniał nie ma wcale. Istnieje możliwość nie tyle bez nakładowego bo 

kwestia demontażu też kosztuje, przeniesienia lamp, nie tyle zbędnych ale tych 

których jest  w nadmiarze  w danej lokalizacji do przeniesienia w  inną 

lokalizacji w której była by ona bardziej konieczna czy przydatna. To jest 

możliwość , którą  można by było wykonać szybko. 

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Ja bym się pod tym nie podpisał . 

Jednym zabierać, żeby dawać drugim. 

Jacek Waśko – Burmistrz. Ja nie oczekuję tego, żeby się Pan pod tym podpisał. 

 

Radny Przemysław Piekarski  zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik 

Agnieszki Ziółkowskiej.



Przemysław Piekarski- radny. Odnośnie tego placu zabaw  w Zbyszewie  jak 

długo będziemy czekali na środki na zakup bujaczki. 

Agnieszka Ziółkowska- Skarbnik. Mamy  przewidziane w budżecie  10.000,00 

zł na bieżące utrzymanie placu zabaw. I z tej puli z tego funduszu , jeśli chodzi 

o wniosek Pana sołtysa ok. 3.500,00 zł  z przeznaczeniem na zakup bujaczki. 

Przemysław Piekarski- radny. Jaki to jest czas realizacji?

Agnieszka Ziółkowska- Skarbnik.-. Środki mamy zabezpieczone więc myślę , 

że jak najszybszy. 

Pan Przewodniczący czy są jeszcze pytania .

Jerzy Wasiołek – radny.  Ja chciałbym zabrać głos odnośnie tych lamp  

w Szpiegowie. Lekką ręką chciał pan tu przesunąć tu zabrać. Dwa lata temu  

z funduszy wiejskich był zrobiony projekt, pomimo tego , że z tego przystanku 

korzystają inne wsie, to Szpiegowo ze swoich funduszy zrobiło projekt. 

Nie ingerowaliśmy  przy pracach projektowych ile ma być tych lamp i jak mam 

być  zrobiony ten projekt. Przeznaczyliśmy fundusze, fachowiec stwierdził, 

że najbardziej oszczędnie jest żeby zrobić od razu trzy. 

Wiadomo, że wszędzie brakuje  tych lamp . Tylko proszę zwrócić  uwagę  

ile osób korzysta z tego przystanku. Ja nie mówię,  że w innych 

miejscowościach nie jest potrzebne oświetlenie. Tam też jest potrzebne, ale 

bezpieczeństwo ludzi jest zadaniem gminy. Gmina musi to bezpieczeństwo 

zapewnić. Były różne przypadki na tym przystanku, było wyprzedzanie podczas 

postoju autobusu szkolnego na przystanku, jeżeli chce Pan wziąć na siebie za to 

odpowiedzialność to proszę bardzo. Czekamy na to dwa lata , cały czas był opór.

Jerzy Żurawski-Przewodniczący Rady. Ja nie neguje tego,  że tam jest potrzeba, 

tylko nie mówię , że od razu musimy wszystko zrobić. Dlatego jestem 

przeciwny. Do tej pory cały czas tak było i nie daj boże , żeby coś się stało teraz 

to by Pan powiedział, że przewodniczący miał inne zdanie. Każdy może mieć 

inne zdanie.



Jacek Waśko. –Burmistrz. Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Szanowni 

Państwo Chciałem przypomnieć , iż  zgodnie  z prawem obowiązującym 

w Polsce, wyłączne prawo  do składania wniosków zmieniających budżet ma 

Burmistrz, Wójt czy Prezydent.

Jerzy Żurawski- Przewodniczący Rady. Panie Burmistrzu skoro mamy głosować

uchwałę to musimy wiedzieć co , ile i dla kogo. 

Burmistrz poprosił Przewodniczącego o głos, uzyskała zgodę na jego zabranie 

ale z zaznaczeniem, że krótko.

Jacek Waśko. –Burmistrz – Nigdzie w statucie, an i w  przepisach 

samorządowych nie ma napisane, że Burmistrz ma odpowiadać krótko. Nigdzie 

nie ma takich regulacji. Zaraz pojawi się radca prawny i rozbije Pana 

wątpliwość. To nie jest mój wymysł to reguluje ustawa o samorządzie gminy. 

Jadwiga Grudzińska – radna. Ustawa o samorządzie gminy reguluje wiele i nie 

musi nam Pan o tym mówić. Ale chciałam zadać Panu pytanie jeśli można?

Przewodniczący udzielił głosu Pani Radnej Grudzińskiej.

Jadwiga Grudzińska – radna. Proszę mi wyjaśnić czy środki, które zostały 

zabezpieczone na odprawy emerytalne zostały z dotacji na łączną kwotę ponad 

90.000,00 zł , to są środki na odprawy emerytalne dla pracowników 

administracji. Rozumie , że nie było tego w budżecie  moje pytanie jest takie 

dlaczego one nie były zatwierdzone w budżecie? 

Agnieszka Ziółkowska- Skarbnik. Ponieważ , osoby, które odchodziły i będą 

odchodziły w tym roku zadeklarowały późno swoje odejście.

Jacek Waśko- Burmistrz . Chciałbym jeszcze Pani Przewodniczącej 

odpowiedzieć. Niestety z godnie z przepisami pracownik, który nabył prawa 



emerytalne nie  musi odejść na emeryturę. W związku z tym jest problem 

z  zaplanowaniem tego w budżecie, bo nie wiadomo ile osób odejdzie.  

O zabranie głosu Przewodniczącego poprosił  Radny Powiatowy- Pan Karol 

Kwiatkowski, który zwrócił się zapytaniem czy zabezpieczone  środki na 

zabudowę stacji są doraźne czy w ramach rozbudowy.

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz. 

Jacek Waśko. –Burmistrz. Rozbudowa  tak jak było określone w tym zadaniu,  

to jest tymczasowa rozbudowa celem zainstalowania dwóch filtrów 

poprawiających jakość wody. Jeżeli zostanie przyjęta inna koncepcja rozwoju  

czy modernizacji tej sieci, stacji uzdatniania np. budowy nowej stacji 

uzdatniania wody, to filtry te zostaną wykorzystane w tej nowej stacji 

uzdatniania wody. 

Przewodniczący spytał czy są jeszcze pytania i udzielił głosu Panu Radnemu 

Grzegorzowi  Raszkiewicz. 

Grzegorz Raszkiewicz- radny. Chciałbym poruszyć kwestie odpowiedzi 

dotyczącej tej drogi   miedzy Krępą, a Grochowalskiem na , którą to Pan 

Burmistrz udzielał odpowiedzi. To jest droga między wiejska, takiej wielkości, 

że na dobrą sprawę powinniśmy wystąpić do Bachorzewa do obecnego tutaj 

pana Karola Kwiatkowskiego, który korzysta z  tej drogi jako dojazd do swoich 

pół, żeby też nam dofinansował do tej drogi. To nie jest droga rzeczywiście , 

która jest między wiejska.  Z tej drogi mogą korzystać mieszkańcy Glewa, 

Dyblin oraz mieszkańcy Zarzeczewa. Wydaje się mi , że z tej nadwyżki, chociaż

część sukcesywnie wyremontować, bo to jest droga gminna.

Jacek Waśko. –Burmistrz. W innych sołectwach w innym rejonie gminie była 

czy będzie realizowana wspólna inwestycja i kilka ościennych sołectw, 



przeznaczyło daną cześć budżetu sołeckiego na ta jedną inwestycję tj. Mokowo, 

Mokówko. Chciałbym właśnie skopiować te działania, ponieważ uważam , że są

one dobre. Proponuję, żeby daną cześć tej inwestycji zostało pokryte z budżetu 

gminy. 

Grzegorz Raszkiewicz- radny. Jest na sali obecny były Pan Burmistrz może 

potwierdzić, że była tak umowa, że oddajemy nieodpłatnie na poszerzenie pasa 

drogi,  a gmina ze swojej strony zagwarantuje nam utwardzenie tej drogi. 

Jakieś zobowiązania chyba przechodzą . 

Jacek Waśko. –Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Państwo ta dyskusja chyba za daleko zabrnęła. Ja nie jestem stanie zrealizować 

wszystkich obietnic poprzedniego burmistrza. Nie dam rady. Zdaje sobie 

sprawę, że drogi bardzo ważnym problemem zgłasza w części wiejskiej. 

Tych dróg mamy dużo. Po ostatniej inwentaryzacji będzie stworzony raport 

szczegółowy i co ciekawe, szacunkowo będzie wynikać z niego,  iż tych dróg 

jest dużo więcej niż poprzednia władza szacowała. Część  tych dróg  jest 

zbędnych, których nikt nie użytkuje, te ziemie sprzedamy w przetargu ponieważ,

nikomu ta drogi nie służy.  

W tym roku zgodnie Komisji Rolna z Burmistrzem zdecydowała, że zamiast 

tłucznia, który zawierał różne dodatki,  zakupimy  kamień rozdrobniony,  

droższy, ale lepszy.  Już zaczęły się dostawy.  Jeżeli do 30 czerwca zrealizujemy 

te inwestycje to mam taką propozycję, aby podjąć  wspólnie z komisją rolną a, 

jeżeli będzie taka konieczność na komisji wspólnej , podjąć to co obiecałem 

w kampanii wyborczej  działania kompleksowe celem naprawy dróg 

i zaplanować działania na 5 na 10 lat. Wtedy realizujemy najważniejsze kwestie,

siadamy   realizujemy plan.

Pan Przewodniczący zarządził 10 min przerwy. 



Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady i powrócono 

do dyskusji. 

Jerzy Wasiołek- radny. Montując dwie lampy zwiększamy koszty. 

Już za poprzedniego burmistrza mieliśmy obiecane i ciągle temat był odkładany.

Zróbmy to raz,  a dobrze.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady- Ja nie neguje tej potrzeby, tylko jeśli 

Pan burmistrz powiedział , że w sierpniu możemy mieć dodatkowe środki, to 

wstrzymajmy się z tą inwestycją do tego czasu. 

Jacek Waśko- Burmistrz. Proponuję takie  rozwiązanie, aby tą kwotę utrzymać 

w budżecie, a tą  proponowaną zmianę  tylko tą inwestycję przesunąć na lipiec, 

sierpień. Jeżeli mamy projekty , tak jak Pan mówi poczekamy, czyli będziemy 

realizować ta inwestycję w całości tylko z opóźnieniem. Myślę, że ta kwota 

może już zostać zabezpieczona na ten cel, bo jeżeli jest zgoda, że będziemy 

realizować w całości tą inwestycję to zabezpieczamy środki i takie proponuję 

rozwiązanie. 

Przewodniczący stwierdził , że dyskusja została zakończona i spytał kto 

z radnych jest za propozycja,  którą proponował . 

Radca prawny zwrócił się Pana przewodniczącego o udzielenie jeszcze głosu. 

Przewodniczący pozwolił  zabrać głos. 

Radca prawny . Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na art. 60 ust 2 pkt.4  

ustawy o samorządzie gminnym.

Jerzy Żurawski – przewodniczący Rady. Dobrze, dziękuję . Cofną nam uchwałę 

to ją poprawimy. 



Następnie spytał,  kto jest za wnioskiem o wycofaniem tych 20.000,00 zł  

i poprosił radnych o głosowanie. 

Ustawowy skład rady – 15, obecnych – 14

Za- 10,
Przeciw-3,
Wstrz. – 1.

O głos poprosił radny Jerzy Wasiołek.

Przewodniczący odmówił głosu i   poprosił  Panią Skarbnik o przeczytanie 

projektu uchwały  dotyczącej zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 

po autopoprawkach. 

Po przeczytaniu  uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15, obecnych – 14

Za- 10,
Przeciw-0,
Wstrz. – 4.

Uchwała po autopoprawkach została podjęta. 

Do punktu 5 p-punkt ,,f”

 Pan  Przewodniczący  poprosił  Panią  Skarbnik  o  przedstawienie   projektu
 uchwały, dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026.  

Agnieszka  Ziółkowska-Skarbnik  W  załączniku  Nr  1  zmiany  polegają
na dostosowaniu  kwot  do  uchwały  zmieniającej  budżet  Miasta  i  Gminy
na 2015 rok. 

Przewodniczący spytał czy są pytania do uchwały, wobec ich braku odczytał
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 



Ustawowy skład rady – 15, obecnych – 14

Za-13,
Przeciw-0,
Wstrz. – 1.

Uchwała została podjęta.

 Do punktu 5 p-punkt ,,g”

O  przedstawienie  projektu  uchwały  dotyczącej  wydzierżawienia  lokali
użytkowych  w  budynku  Szkoły  Podstawowej  i  Publicznego  Gimnazjum
w Chalinie  Pan  przewodniczący  poprosił  Panią  Beatę  Balcerowską
po. Dyrektora OZS. 

Beata Balcerowska -  W związku z wygaśnięciem umów na wydzierżawienie 

lokali użytkowych w budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 

w Chalinie dla Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz dla 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lekarze Rodzinni” Tokarczyk i Wspólnicy 

w Lipnie  Burmistrz Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą przedkłada  projekt

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na kolejny okres. 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Jacek Waśko- Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Państwo,  kwestie związane z czynszami z opłatami za dzierżawienie mienia 

gminnego reguluje zarządzenie  Burmistrza, które ostatnio zostało odświeżone, 



urealnione zostały stawki , są to stawki minimalne, które podlegają stosownym 

negocjacjom.  

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały 

i zarządził głosowanie. 

Ustawowy skład rady – 15, obecnych – 14

Za-14,
Przeciw-0,
Wstrz. –0 .

Uchwała została podjęta.

Do punktu 5 p-punkt ,,h”

O  przedstawienie  projektu  uchwały  dotyczącej  określenia  zasad  udzielania

dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy

zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków,  położonym  na  obszarze  Gminy

Dobrzyń nad Wisłą  Pan Przewodniczący poprosił zastępca Burmistrza –Panią

Marzenę Niekraś. 

 

Marzena  Niekraś  -  Zastępca  Burmistrza.  Zgodnie  z  art.  81  ust.1  i  2  ustawy

z dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami

( tekst jednolity  Dz.U.  z  2014  r.  poz  146  ze  zm.)  organ  stanowiący  Gminy

Dobrzyń  nad  Wisłą  przyznaje  i  określa  zasady  udzielania  dotacji  na  prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków. Dotacja ta może zostać udzielona w wysokości do 100%

nakładów  koniecznych  na  wykonywanie  przez  wnioskodawcę  prac

konserwatorskich,  restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku

wpisanym do rejestru.



Niniejsza uchwała została wywołana w celu wspomożenia podmiotów 

władających zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na 

terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w ich działaniach związanych z ochroną 

zabytków, w szczególności w zakresie zabezpieczenia przed zniszczeniem 

i dewastacją zabytków znajdujących się w złym stanie technicznym,

Art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.) stanowi, że do zadań gminy należy m.in. 

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r. poz. 146 ze zm.) ochrona zabytków polega, w szczególności, 

na odejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu

zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 

umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie 

i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla 

wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania 

z zabytków.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Przewodniczący otworzył dyskusję , wobec jej braku odczytał projekt uchwały 

i zarządził głosowanie. 

Ustawowy skład rady – 15, obecnych – 14

Za-12,
Przeciw-1,
Wstrz. –1.

Uchwała została podjęta.



Do punktu 5 p-punkt ,,i”

 Projekt uchwały dotyczący odstąpienia od porozumienia w sprawie współpracy
w  ramach  wdrażania  założeń  polityki  terytorialnej  województwa  kujawsko-
pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru
powiązanego  z  nim  funkcjonalnie  przedstawiała  Zastępca  Burmistrza  
Pani Marzena Niekraś. 

Marzena  Niekraś  –  Zastępca  Burmistrz.  Po  przeanalizowaniu  potrzeb
dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Dobrzyń nad Wisłą
na lata 2015-2020 Burmistrz Miasta i  Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada
projekt uchwały dotyczący odstąpienia od porozumienia w sprawie współpracy
w  ramach  wdrażania  założeń  polityki  terytorialnej  województwa  kujawsko-
pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru
powiązanego  nim  funkcjonalnie,  ze  względu  na  skomasowanie  projektów
inwestycyjnych Gminy w jednym obszarze tj. w Obszarze  Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego i podobnych potrzeb naszego powiatu.

Wobec  braku  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały  i  zarządził
głosowanie. 

Ustawowy skład rady – 15, obecnych – 14

Za-13,
Przeciw-1,
Wstrz. –0.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził 10 min przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady. 



Do punktu 6 

Pani radna Jadwiga Grudzińska złożyła wniosek  dotyczący - interwencji 
dotyczącej usunięcia dwóch kiosków, które stanowią własność  RUCh-u,            
a które znajdują się na Placu Wolności i przy ulicy Robotniczej oraz 
zabezpieczenia terenu na końcu ul. Farnej przy górze Zamkowej. 

Pan radny Henryk Domeradzki – wniosek o dokończenie  parkingu przy klubie 
„Żak” oraz  zakupienie i zamontowanie ławeczek na tarasach widokowych 
w porcie.

Pan Jerzy Wasiołek  zwrócił uwagę  Przewodniczącemu, że nie pozwolił  mu 
zabrał głosu przy dyskusji dotyczącej zmian budżetu oraz zwrócił uwagę,  iż nie 
przegłosował  wniosku o zakończeniu dyskusji. 

Jerzy Wasiołek. Radny.  Zadam też  Panu pytanie retoryczne, że jak już 
mówiłem nie raz w protokole z dnia 19 grudnia 2014 roku w głosowaniu na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej brało udział 16 radnych. 
Panie Przewodniczący czy komisja rewizyjna działa zgodnie  z prawem, czy ta 
komisja jest w ogóle? Bo była wybrana w 16 głosach, ja to mówiłem już nie raz.

Jerzy Żurawski – przewodniczący Rady . Sprawdzę to. 

Jerzy Wasiołek – radny. Panie Przewodniczący  fundusze sołeckie są  złe. 
W jednym  ze statutów jednostek organizacyjnych jest napisane ,że organem jest
rada gminy. A przecież organem jest Burmistrz a nie Rada Gminy. Zgłaszałem to
już nie raz.  Mam nadzieję, że Rada nie skorzystała  z tego przywileju i nie 
zmieniła sobie tego statutu pod siebie. 

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Myślę, że tutaj z Panem Sekretarzem 
obaj porozmawiamy i ten problem rozwiążemy. 

Pan Rany Sławomir Kowalewski zwrócił uwagę że prace były podejmowane 
w sprawie statutów, że  są one w opracowaniu oraz poinformował , że  
porozmawia z Panem Sekretarzem będą dalej podjęte  pracę  nad statutami 
sołectw. 



Pani radna Ewa Tomczyk zwróciła uwagę , iż z jednych ze swoich wypowiedzi 
Pan Burmistrz zwracał się do radnych o wyłonienie Komisji statutowych i prosił
o prace nad statutami sołeckimi. 

Pan Sekretarz powiedział , iż zajmie się nie tylko pracami nad statutami sołectw,
ale podzieleniem też Miasta Dobrzynia   na cztery sołectwa. Zwrócił również 
uwagę , iż w procesie uchwalania  statutów poddanie takiego projektu pod 
konsultacje społeczne jest konieczne. Zasygnalizował , iż okres jesienny będzie 
dobrym czasem na przeprowadzenie tych konsultacji ale jednocześnie 
zaznaczył, że jeżeli będzie taka potrzeba to postawimy na nie reprezentatywność
i zrobimy prędzej.  

Do punktu 7 

Radny Powiatowy Pan Karol Kwiatkowski  spytał  panią Skarbnik czy kwota 
z Urzędu Wojewódzkiego na utylizację azbestu i pokrycie to jest  kwota na 
wnioski  bieżące  czy wniosków stare. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na wnioski nowe. 

Pan Krzysztof Olewiński poprosił przewodniczącego o zabranie głosu  
i odczytał oświadczenie kibiców LMKS Wisłą zachowania Pana Burmistrza   
w dniu 25 kwietnia 2015w stosunku do kibiców klubu.  Wręczył wszystkim 
radny oświadczenie kibiców ( oświadczenie w aktach  protokołu).

 Pan Burmistrz odniósł się do zarzutów przedstawionych przez Pan 
Krzysztofa Olewińskiego. 

Jacek Waśko – Burmistrz Miasta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo nie zgadzam się , takie zdarzenie miło miejsce, to były nie 
potrzebne emocje z jednej i z drugiej strony. Jeżeli kibice czują się obrażeni lub 
urażeni to chylę czoło. Jestem przekonany, że do takich sytuacji już nie dojdzie.

Niepotrzebnie poruszałem w tym miejscu i w tym gronie i o tej potrze ten temat 
nie chodzi o biletowanie,  a o zbiórkę publiczną. Jeżeli zajdzie taka  potrzeba to 
możemy to wspólnie przedyskutować tutaj czy w  gronie zarządu czy w gronie 
kibiców. Nie  używałem  wulgarnych słów wobec kibiców. Kibice pluli w moim 
kierunku. Rozmawiałem tylko Panem Lewandowskim odnośnie konsekwencji 
zbiórki publicznej, bo na zbiórkę publiczną jest potrzebne pozwolenie. 



Kamil Rutkowski odniósł się do wyjaśnień Pana Burmistrza.

Nie zgodził się ze słowami Pana Burmistrza, że kibice pluli w  jego kierunku, 
stwierdził, iż Burmistrz natomiast używał słów obraźliwych właśnie w stosunku 
do niego, co mogą potwierdzić cztery osoby uczestniczące podczas tego zajścia.

Pan Rutkowski stwierdził, że jeżeli Burmistrz miał wątpliwości dotyczące 
zbiórki publicznej to powinien pójść do zarządu ,a nie jak to miało miejsce do 
nich jako kibiców.

Pan Święty zwrócił również uwagę na parkowane auta na ulicy Słowackiego 
w obrębie młyna, które to uniemożliwiają czy utrudniają dojazd na teren młyna.

Pan Przewodniczący  poinformował radnych, iż Pan Burmistrz zwrócił się do 
niego  z wnioskiem o przyznanie nagrody   okolicznościowej. 
Poinformował radnych, iż zwrócił się z wnioskiem do Pana radcy o opinie 
i uzyskał informację  że nagroda taka ma charakter uznaniowy.  
Odczytał również wniosek Pana Burmistrza.

Pani radna Jadwiga Grudzińska odczytała fragment interpretacji dotyczącej 
głosowania nad wnioskiem Pana Burmistrza , interpretacja ta zawierała 
informacje, iż wójtom, burmistrzom i  prezydentom miast nie przysługują 
nagrody inne jak jubileuszowe. 

Przewodniczący zgłosił wniosek aby Komisja Rewizyjna  zajęła się 
sprawdzeniem dokumentów Pan Burmistrza dotyczących wykształcenia i poddał
go pod głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15, obecnych – 14

Za- 9,
Przeciw-2,
Wstrz. –3.

Przewodniczący spytał czy są jeszcze pytania lub wolne wnioski.
Pytań i wniosków brak.

Do punktu 8 



Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski  kończąc obrady powiedział,
że zamyka X Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

Protokółowała:                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                   
Magdalena Sujka                                               Jerzy Żurawski
 Insp. ds. obsługi rady

 




