
                         Protokół Nr XXI/2015                                
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2015 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o 1320 , Miejsce obrad sala konferencyjna w
Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1. 

Otwierając  obrady dwudziestej  pierwszej  Sesji  Rady Miejskiej,  Przewodniczący –  Jerzy Żurawski
stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminny. 

Serdecznie  powitał:  Radnych Rady Gminy Dobrzyń nad Wisłą,Burmistrza ,  Zastępcę Burmistrza,
Sekretarza Gminy,  pracownikami administracji samorządowej, Radnych Powiatowych, Dyrektorów
Szkół  i  Przedszkola,  Przewodniczących  Rad  Sołeckich,  oraz  pozostałych  gości  i  mieszkańców
biorących udział w Sesji.
Następnie Przewodniczący poinformował, iż w  obradach uczestniczy : 14 radnych,  a zatem Rada
Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
( listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokółu ). 

 Następnie  Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  porządek  obrad  został  wszystkim  radnym
przesłany,  a następnie odczytał proponowany porządek obrad. 

                                

                                                        Porządek obrad 
1. Sprawy proceduralne.
2. Odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej sesji.
3. Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.
4. Podjecie uchwał w sprawach: 

            a) zmian budżetu gminy na 2015 rok, 
            b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2015 – 2026,
            c) zmiany Uchwały Nr XX/87/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
                w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad
                jej poboru, 
           d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
           e)  wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku 
                przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości 
                oznaczonej numerem geodezyjnym 1387/6 położonej w Dobrzyniu nad 
                Wisłą, 
           f)  ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności 
                publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia 
                Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnienia do stanowienia o ich  
                wysokości,  
          g)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  
                alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2016.                                        
5. Odczytanie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  uchwały

o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2031. 
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej   na  lata

2016- 2031.



7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na
2016 rok.

8. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej.
10.Dyskusja nad projektem budżetu i zgłoszonymi autopoprawkami.
11.Głosowanie poprawek do projektu budżetu. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r.
13.Składanie wniosków.
14.Informacje wolne wnioski i zapytania .
15.Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej. 

Następnie spytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad, a wobec ich braku zarządził
głosowanie przyjęcia porządku obrad.
Ustawowy skład rady -15, obecnych-14
Za-14,
Przeciw-0,
Wstrzymało się – 0.
Porządek obrad został przyjęty.

Do punktu 2
      
Odpowiedzi  na  wnioski  złożone  na  XX  Sesji  udzielił  Pan  Sekretarz,  który  zwrócił  się
Przewodniczącego Rady  i   powiedział ,  iż odpowiedź nie została udzielona w formie pisemnej,
ponieważ  sprawa  statutu  jest  rzeczą,  która  w  najbliższym  czasie  organ  wykonawczy  chciałby
poruszyć.  
Pan  Sekretarz  wspomniał,  iż  statut  jest  taka  lokalną  konstytucją,  która  reguluje  wszystkie
najważniejsze kwestie, wszystkie inne regulaminy, które są wydawane  decyzją Burmistrza muszą
być zgodne ze statutem. Pan Sekretarz zwrócił się do radnych i powiedział, iż żadna z komisji rady
nie  posiada  w tym zakresie  kompetencji.   Najbliższa  kompetencją  temu jest  komisji  rewizyjna
i z Przewodniczącym  tej  komisji  zostanie  ustalony  pewien  harmonogram  działań,  na  podstawie
którego  podjęte zostaną działania dotyczące zmiany statutu. 

Do punktu 3 

Informację o pracy organu przedstawiła Zastępca Burmistrza Pani Marzena Niekraś.
( Informacja stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu) 
Brak uwag do przedstawionej informacji. 

Do punktu 4 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy przedstawiła Pani Skarbnik Agnieszka
Ziółkowska, która zwróciła się do radnych. 
„Zmiany budżetu na 2015 rok polegają na: 
Dochody 
Dz. 801- Oświata i wychowanie  
Zwiększenie  o  71.10  zł  -  .środki  pochodzące  z  odpisu  podatku  1  %  dla  Szkoły  Podstawowej
w Krojczynie  z  przeznaczeniem  na  zakup  nagród  dla  uczniów  oraz  materiałów  biurowych
i malarskich dla uczniów biorących udział w kołach zainteresowań. 



Dz. 756  dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i  od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 
Zmniejszenie o 303.291,00 zł  udziałów w podatku od osób fizycznych.

Wydatki 

600- Transport i łączność 
Zmniejszenie o 132.000,00 zł inwestycji „Dokończenie przebudowy drogi gminnej z Grochowalska
do Glewa”
Dz.750 Administracja publiczna 
Przeniesienie 25.000,00 zł z wydatków bieżących w administracji na wydatki związane z gospodarka
odpadami. 
Zmniejszenie o 275.000,00 zł wydatków bieżących.
Dz.852-Pomoc społeczna 
Zmniejszenie o 17.000,00 zł wydatków bieżących w administracji.
Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
-  Zmniejszenie zadania „Opracowanie planu Gospodarki  Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad
Wisłą ”w wysokości 28.290,00 zł i przeniesienie tej kwoty na 2016 rok.
Zmniejszenie o 246.000,00 zł następujących zadań inwestycyjnych: 
- Zmniejszenie o 90.000,00 zł inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na
budowę stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą”.
-  Zmniejszenie o 86.000,00 zł zadania „Projekt i  budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad
Wisłą”i przeniesienie tej kwoty na  2016 rok.
-Zmniejszenie zadania „Rozbudowa tymczasowa stacji wodociągowej „Sportowa” w miejscowości
Dobrzyń nad Wisłą” w wysokości 70.000,00 zł i przeniesienie tej kwoty na 2016 rok. 
Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zmniejszenie o 5.000,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej.
Pozostałe  przeniesienia  między  paragrafami  spowodowane są  potrzebą wyodrębnienia  nowych
paragrafów oraz zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.”  

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie .
Ustawowy skład rady 15, obecnych-14.
Za-14,
Przeciw-0,
Wstrzymało się – 0.

Do punktu 4 p- pkt „b”

Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2015-2026  przedstawiła  Pani  Skarbnik  –
Agnieszka Ziółkowska ,,  Zmiana uchwały WPF polega na: w załączniku Nr 1 zmiany polegają na
dostosowaniu  kwot  do  uchwały  zmieniającej  budżet  miasta  i  Gminy  na  2015  rok.  Natomiast
w załączniku  Nr  2  wnosi  się  następujące  przedsięwzięcia:  „Opracowanie  Planu  Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą”, „Budowa chodnika ze Szpiegowa do Grochowalska”,
„Przebudowa drogi gminnej w Mokowie” oraz „Rozbudowa tymczasowa                     stacji
wodociągowej „Sportowa” w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą ”.
Zmienia się limit przedsięwzięć: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługa w zakresie e-Administracji i
Informacji Przestrzennej”oraz „Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą”.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski  odczytał  projekt uchwały i  zarządził
glosowanie. 



Ustawowy skład rady -15, obecnych -14
Za-14,
Przeciw-0,
Wstrzymało się -0.
Uchwała została podjęta 

Do punktu 4 p-pkt „c”

Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały Nr  XX/87/2015 Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą
w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru przedstawiła
Pani  Skarbnik  Agnieszka  Ziółkowska.  „Państwo  30  listopada  2015  roku  podjęliście   uchwałę
odnośnie  ustalenia  dziennej  stawki  opłaty  targowej,  jednakże  Regionalna  Izba  Obrachunkowa
zobligował nas do tego, aby imiennie wskazać inkasentów. Stąd zmianie ulega § 5 , który otrzymuje
brzmienie: 

„ 1.  Pobór  opłaty  targowej  dokonywany  jest  w  drodze  inkasa.
2. Inkasentami są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą: Pan Jacek Statkiewicz
oraz Pan Stanisław Janiszewski.”

Wobec braku pytań do proponowanego projektu uchwały Przewodniczący Rady Jerzy  Żurawski
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Ustawowy skład rady -15, obecnych – 14.

Za- 14,

Przeciw-0,

Wstrzymał się -0.

Uchwała została podjęta .

Do punktu 4 p-pkt „d”

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych przedstawiła
Pani  Skarbnik,  odczytując  treść  uzasadnienia  do  projektu  uchwały  następującej  treści;
„Przedmiotowa  zamiana  gruntów  ma  na  celu  uregulowanie  stanu  granic  działki  zabudowanej
budynkiem  świetlicy  wiejskiej  w  Kamienicy.  W  tym  celu  nieruchomość  została  geodezyjnie
podzielona  na  dwie  działki.  Wydzielona  część,  użytkowana  dotychczas  rolniczo  przez  Państwo
Kurpińskich,  ma  zostać  zamieniona  na  grunty  stanowiące  ich  własność,  a  przylegające
bezpośrednio  do  działki  gminnej.  Działanie  to  umożliwi  bezkolizyjne  korzystanie  z  obu
nieruchomości,  a  jednocześnie  pozwoli  na  wykonanie  ogrodzenia  budynku  świetlicy
zlokalizowanego  bezpośrednio  przy  drodze  wojewódzkiej,  zwiększając  bezpieczeństwo
korzystających z niej mieszkańców.

W związku z tym, że Państwo Kurpińscy wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej z
gminą,  a  sprawa  regulacji  granic  "świetlicy"  wymaga  usankcjonowania  prawnego,  przyjęcie
uchwały jest uzasadnione. ”
Wobec braku pytań do  projektu uchwały Przewodniczący odczytał projekt przedstawionej uchwały
i zarządził głosowanie.
Ustawowy skład rady -15, obecnych -14



Za- 14,
Przeciw-0,
Wstrzymało się -0
Uchwała została podjęta .

Do punktu 4 p-pkt „e”

Uzasadnienie do projektu uchwał w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat oraz odstąpienia od
obowiązku  przetargowego   trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części  nieruchomości  oznaczonej
numerem geodezyjnym 1387/6 położonej  w  Dobrzyniu nad Wisłą  odczytała  Pani   –  Agnieszka
Zaborowska , uzasadnienie  brzmiało:
„Z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości  wystąpił
Pan  Witold  Szatkowski  zam.  Dobrzyń  nad  Wisłą.  Wskazany  grunt  dzierżawiony  jest  przez
wnioskodawcę od ponad 10 lat pod działalność rolną (ogródek). 

Nieruchomość  gruntowa,  opisana  w  §  1  niniejszej  uchwały  stanowi  własność  Miasta  i  Gminy
Dobrzyń nad Wisłą i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. W świetle obowiązujących
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub
dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd. Stosownie do powołanej ustawy z dnia 8 marca
1990r.  o  samorządzie  gminnym (jednolity  tekst,  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  594 ze  zn.)  do wyłącznej
właściwości  rady  gminy  należy  podejmowanie  uchwał  w  sprawach  majątkowych  gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub
na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na
okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o
gospodarce nieruchomościami. Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy,
zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze
przetargu. Z delegacji  tego przepisu wynika również, iż wojewoda albo odpowiednia rada mogą
wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Mając na względzie powyższe, wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości na okres do   10 lat
oraz  odstąpienie  od  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  wymaga  uchwały  Rady
Miejskiej, w związku z czym, podjęcie uchwały w tej sprawie jest zasadne.” 

Wobec braku pytań do  projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał  projekt proponowanej
uchwały i zarządził głosowanie. 
Ustawowy skład rady – 15, obecnych -14.
Za-14,
Przeciw-0,
Wstrzymało się – 0. 
Uchwała została podjęta. 
Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy, a po przerwie wznowił obrady. 

Do punktu 4 p-pkt „f”

O głos poprosił Pan radny Przemysław Piekarski , który zgłosił poprawki do projektu uchwały. 



Zgłoszone poprawki to: 
• W § 1 pkt 3 wykreślić wyraz remizo-świetlice, ponieważ ten projekt nie powinien dotyczyć

mienia użyczonego OSP, gdyż ten problem został  uregulowany uchwałą z dnia 27 marca
2015 roku w sprawie użyczenia mienia gminy OSP. 

• W § pkt  2 zdanie ,,korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą
umowę lub za zgodą burmistrza gminy w przypadku braku konieczności zawarcia umowy”
zastąpić „korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę ”

• w § 2 dodać ust 3 ,  który otrzymałby brzmienie „ niniejszej  uchwały nie stosuje się  do
mienia  gminy  w  postaci  nieruchomości  oraz  nieruchomości  zabudowanych  budynkami
strażnic, remiz i świetlic OSP o których mowa w uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
Nr XIX/31/2015 z dnia 27 marca 2015 w sprawie użyczenia Ochotniczym Strażom Pożarnym
nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy zabudowanych budynkami strażnic,
remiz i świetlic Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Burmistrz poprosił o głos, zwrócił się do Przewodniczące i zebranych radnych i powiedziała, iż po
raz  trzeci  przedstawia  projekty  uchwały,  która  była  już  korygowana  i  poprawiana  trzykrotnie.
Zaznaczył,  iż celem tej uchwały jest ustalenie zasad korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi
Miasta  i  Gminy  uprawnienia  do  stanowienia  o  ich  wysokości.  W  dalszej  części  wypowiedzi
zaznaczył, iż 5 jednostek podpisało umowy, a tylko jedna jednostka nie podpisała takiej umowy
oraz dodał, iż ta jednostka działa około dwóch lat bez umowy. Następnie zwrócił się z pytaniem do
rady, jak ma ustalić stawki skoro radni wnioskują o wykreślenie słów remizo -świetlic. W dalszej
części  wypowiedzi  zasygnalizował,  iż  podpisując umowy  rozmawiał  z  prezesami,  osobami
uprawnionymi do podpisywania umów, którzy pytali jakie stawi będą obowiązywały. 
Stawki będą ustalone na podstawie podjętej uchwały i  zarządzenia Burmistrza, które dla każdej
jednostki  z  osobna będą ustalone stawki,  po przeanalizowaniu i  przedyskutowaniu  z  osobami
upoważnionymi do reprezentowania poszczególnych jednostek. 
Następnie  Burmistrz  odniósł  się  do   do  zapisu  w  projekcie  uchwały  który  brzmi  „korzystanie
z obiektów i  urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę lub za zgodą burmistrza gminy
w przypadku braku konieczności zawarcia umowy”, który to jednoznacznie określa, że jeżeli dana
jednostka nie ma podpisanej umowy to wymagana jest zgoda burmistrza. 
Burmistrz  powiedział,  że  w  przypadku  kiedy  taki  projekty  zostanie  przyjęty,  to  następnie  na
podstawie tej uchwały zostanie przygotowane zarządzenie w którym zostaną określone stawki. 

Pan radny Grzegorz Raszkiewicz zwrócił się do radny i zaapelował, aby przyjąć ten projekt uchwały,
ponieważ skoro straże podpisały umowy to przystają na warunki burmistrza.  
Pan radny Jerzy Wasiołek natomiast zwrócił uwagę,  iż rozmowa toczy się wokół straży, a projekt
uchwały nie jest o strażach tylko dotyczy wszystkiego, między innymi wynajmu. Spytał radnych, co
da wykreślenie wyrazów „lub za zgodą burmistrza”. Następnie powiedział, iż on nie będzie głosował
nad uchwała w której część się wykreśli, a część się dopisze. 
O głos poprosił Pan Sekretarz, który zwrócił się do radny i powiedział , iż bardzo dokładnie zostało
wyjaśnione podłoże projektu uchwały, a takie zmiany jakie radni chcą wprowadzać nie spowoduje
wzrostu ich autorytetu. Tak jak Pan ,mecenas wyjaśniał wcześniej jest to zasada odgórna. 
Jak  uważa  Pan  Sekretarz,  rad  powinna  przyjąć  ten  projekt  uchwały,  ponieważ  on  porządkuje
rzeczywistość , a tak władza wykonawcza ma związane ręce. 
W dalszej części wypowiedzi zwrócił się do radny i powiedział, iż „musicie się z tym liczyć, że ta
świadomość  ograniczania  burmistrza  w  jego  kompetencjach  coraz  bardziej  przenika  do  opinii
publicznej”. Zasygnalizował również, iż dość często jest poruszany temat niezależnych opinii przez
prawników z których korzysta rada. Prosił, aby wziąć jednak  pod uwagę opinie prawnika, który jest
zatrudniony na etacie w urzędzie i jest odpowiedzialny za samorząd w którym pracuje. 



Przewodniczący zarządził 10 min przerwy, a po przerwie wznowił obrady. 

Po przerwie Pani Skarbnik zwróciła się z prośba o wniesienie autopoprawki. W § 1pkt 3 otrzymuje
brzmienie „obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę - rozumie
się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe, sportowe, świetlice i remizy
wraz  z  urządzeniami  i  wyposażeniem,  będące  własnością  Miasta  i  Gminy  Dobrzyń  nad  Wisłą,
wykorzystywane  do  organizowania  imprez,  szkoleń,  kursów  lub  na  inną  działalność  statutową,
zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami”
Następnie przewodniczący spytał, kto jest za wprowadzeniem zmiany proponowanej przez Panią
Skarbnik. 
Ustawowy skład rady-15, obecnych -14   
Za- 14
Przeciw-0
Wstrzymało się -0.

Następnie odczytał projekt uchwały  w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów
i urządzeń użyteczności  publicznej,  sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnienia do stanowienia o ich  wysokości i zarządził głosowanie 
Ustawowy skład rady-15, obecnych -14

Za- 10,
Przeciw-2,
Wstrzymało się -2. 
Uchwała została podjęta. 

Do punktu 4 p-pkt „g”

Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 przedstawiła Pani Krystyna Pawłowska
– Kierownik MGOPS. 
„Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii  stanowi  podstawę  do  praktycznej  realizacji  zadań  wynikających  z  ustawy
o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zn.) i
ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2012r., poz.124 ze zn.), na
terenie Gminy .
Występowanie  problemów  alkoholowych  i  problemów  dotyczących  narkomanii   w  środowisku
stwarza poważne zagrożenie dla kondycji zdrowotnej i moralnej społeczeństwa oraz niesie z sobą
ogromne  skutki  społeczne  i  ekonomiczne.  Przeciwdziałanie  tym  zagrożeniom  wymaga
systematycznej  i  właściwie  zorganizowanej  działalności  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałanie  narkomanii.
Podejmowanie tych działań  jest ustawowym zadaniem  własnym gminy.
W związku z powyższym zasadne jest uchwalenie Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  w tej
sprawie”.
Wobec braku pytań Pan Przewodniczy Rady  poprosił o odczytanie projektu uchwały przez Panią
vice przewodnicząca  Jadwigę Grudzińską, a następnie zarządził głosowanie. 

Za- 12,
Przeciw-0,



Wstrzymało się -2. 
Uchwała została podjęta. 

Do punktu 5 
Pani  Skarbnik  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2031. 
( opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
Pytań brak.

Do punktu 6 
 Projekt uchwały w sprawie podjęcie uchwały  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na
lata 2016- 2031 odczytała Pani vice przewodnicząca rady Jadwiga Grudzińska . 
Wobec braku pytań przewodniczący zarządził głosowanie.
Ustawowy skład rady -15, obecnych -14

Za- 14,
Przeciw- 0,
Wstrzymało się -0.
Uchwała został podjęta. 

Do punktu 7 

Pani  Skarbnik  –  Agnieszka  Ziółkowska  przedstawiła  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
( Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Do punktu 8 

 Pani Skarbnik przedstawiła projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami,
zwróciła  się  do  Przewodniczącego  rady  i  powiedziała,  iż  na  samym  początku  przedstawi
autopoprawki wniesione na dwóch wspólnych  posiedzeniach  komisji rady.  

„Zmniejszenie  budżetu po  stronie  dochodów  o  kwotę  247.000,00  zł.  Zmniejszenie  wydatków
budżetowych  o  kwotę  769.000,00  zł,  z  tego  wydatków  bieżących  o  kwotę  247.000,00  zł,  a
wydatków  majątkowych  o  kwotę  522.000,00  zł. Zmniejszenie  deficytu  budżetowego  o  kwotę
522.000,00 zł.

Dochody

Dz.  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem        

-  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych,

podatków i  opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

Podatek od nieruchomości – zmniejszenie o 20,000,00 zł

Podatek rolny –  zmniejszenie o 13.640,00 zł

Podatek od środków transportowych – zmniejszenie o 4.720,00 zł



- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od

czynności  cywilnoprawnych  oraz  podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  fizycznych

Podatek od nieruchomości – zmniejszenie o 40.000,00 zł

Podatek rolny –  zmniejszenie o 166.360,00 zł

Podatek od środków transportowych – zmniejszenie o 5.280,00 zł

Opłata targowa – zwiększenie o 3.000,00 zł

Wydatki bieżące

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

Zabezpieczenie nieprzewidzianych kosztów remontowych infrastruktury wodociągowo- 

kanalizacyjnej, leżącej po stronie Gminy – zmniejszenie o 2.500,00 zł

Rezygnacja z inwentaryzacji studni głębinowych na terenie gminy – 15.000,00 zł

Rezygnacja z wymiany hydrantów – 6.000,00 zł

Izby rolnicze – zmniejszenie o 3.600,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność 

 Drogi publiczne gminne 

Zmniejszenie o 80.000,00 zł wydatków na bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty

cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg.

Dz. 750 – Administracja publiczna 

Zmniejszenie  o  66.600,00  zł  wydatków  przeznaczonych  na  wynagrodzenia  pracowników

sezonowych (3 etaty).

Zmniejszenie wydatków rzeczowych o 23.800,00 zł,  z  tego: 6.000,00 zł  z  wydatków osobowych

niezaliczanych  do  wynagrodzenia,  1.000,00  zł  z  konserwacji  sieci  oraz  centrali  telefonicznej,

7.000,00  zł  z  zakupu  znaczków  pocztowych,  6.518,00  zł  z  opłat  z  tytułu  zakupu  usług

telekomunikacyjnych, 3.282,00 zł z odpisu na ZFŚS.

Przeniesienie 17.500,00 zł z obsługi prawnej urzędu na zakup innych drobnych usług.

Zmniejszenie o kwoty 2.000,00 zł przeznaczonej na wydatki reprezentacyjne.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zmiana przeznaczenia środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 

Dz. 852 – Pomoc społeczna 

Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o 5.000,00 zł



Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Zabezpieczenie nieprzewidzianych kosztów remontowych urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych leżących po stronie gminy – zmniejszenie o 2.500,00 zł. 

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie 

Oświetlenie uliczne / energia i konserwacja/ - zmniejszenie o 30.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i sztuka 

Zmniejszenie o 20.000,00 zł dotacje przedmiotowej dla  Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”.  

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport 

Wydatki związane z Dobrzyńskim Centrum Turystyki i Sportu – zmniejszenie o 10.000,00 

Zwiększenie o 20.000,00 zł dotacje dla klubów sportowych.

Wydatki majątkowe

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

Budowa zbiornika retencyjnego w Grochowalsku – zmniejszenie o 50.000,00 zł

Rezygnacja z modernizacji sieci wodociągowej w Krojczynie – 40.000,00 zł

Rezygnacja z modernizacji stacji uzdatniania wody w Grochowalsku – 30.000,00 zł

Projekt i budowa sieci wodociągowej Grochowalsk – Glewo –  zmniejszenie o 70.000,00 zł  

Dz. 600 – Transport i łączność 

Zwiększenie  o  5.000,00  zł  inwestycji  ”  Dofinansowanie  przebudowy  skrzyżowania  drogi

wojewódzkiej  nr  562  Szpetal  Górny  –  Płock  z  drogą  powiatową  nr  2724C  Kłokock-  Złowody-

Szpiegowo i drogi gminnej  nr 171010C Szpiegowo - Grochowalsk-Glewo. 

Wniesienie do budżetu nowego zadania „Budowa zatoki postojowej przy ulicy Wojska Polskiego

w Dobrzyniu nad Wisłą” – 70.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Wierznica - Kochoń I etap – zwiększenie o 230.000,00 zł

Rezygnacja z zadania „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Szpiegowo-Kisielewo-Oleszno

– 300.000,00 zł                                    

Projekt  i  pozyskanie  gruntów  pod  przebudowę  drogi  gminnej  Wierznica

-Kochoń II etap – zmniejszenie o 30.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Mokowie – zmniejszenie o 20.000,00 zł

Rezygnacja z wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Stodólnej – 90.000,00 zł



Dz. 750 – Administracja publiczna 

Zmniejszenie o 20.000,00 zł zakupu sprzętu komputerowego.

Rezygnacja z zadania „Zakup zestawu multimedialnego do Sali konferencyjnej – 10.000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Rezygnacja  z  zakupu doposażenia  w uchwyty  transportowe do aparatów tlenowych w kabinie

załogowej pojazdu Star Man – 10.000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 

Rezygnacja z zakupu agregatu prądotwórczego – 72.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie                                                                   

Rezygnacja z modernizacji oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Chalinie – 30.000,00 zł.

Rezygnacja z przebudowy kominów przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 55.000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rezygnacja z zadania „Wymiana obudowy studni głębinowej nr  5 oraz budowy przyłącza wody

nieuzdatnionej  do   studni  głębinowej  do  istniejącego  przewodu  wody  surowej  przy  ulicy

Sportowej”,  na  rzecz  zadania  „Rozbudowa  tymczasowa  stacji  wodociągowej  „Sportowa”

w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą” – 70.000,00 zł (kontynuacja zadania z 2015 roku).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie uliczne / energia i konserwacja/ - zmniejszenie o 28.290,00 zł z przeznaczeniem na

„Opracowanie  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Dobrzyń  nad  Wisłą”  (kontynuacja

zadania z 2015 roku)”.

Następnie Pani  Skarbnik powiedziała,  iż  po wczorajszym  spotkaniu z  Panem Przewodniczącym
Rady   i Burmistrzem  wnosi  o  jeszcze  jedną  dodatkową  autopoprawkę  do  projektu  budżetu,
a mianowicie  proponuje  zmniejszyć  o  20.000,00  zł  wydatki  bieżące  dotyczące  Dobrzyńskiego
Centrum Sportu i  Turystyki  ,  jak  powiedziała w dalszej  części  swojej  wypowiedzi  są to wydatki
związane z wynagrodzeniami oraz przenieść 20.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych. 
Następnie  powiedziała  również  ,  „iż  po  rozmowie  z  Panem  Przewodniczącym  ma  jedno
zastrzeżenie, a mianowicie w momencie kiedy wnosić się będzie  do budżetu nadwyżkę budżetową
wolnych środków, to w pierwszej kolejności wniesiemy je na wynagrodzenie dotyczące DCSiT ”

Burmistrz dodał , iż zwiększona w ten sposób zostanie dotacja z 70.000,00 zł do 90.000,00 zł 

Do punktu 9 

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów Publicznych  Pan radny Wiesław Jaworski  odczytał
opinię komisji wspólnych na temat projektu budżetu na 2016 rok.



( opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
Uwag brak do przedstawionej opinii. 

Do punktu 10 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu, a wobec jej braku przeszedł do
punktu 11.

Do punktu 11 

Przewodniczący  Rady  Jerzy  Żurawski  zarządził  głosowanie  poprawek  do  projektu  budżetu
przedstawionych przez Panią Skarbnik. 
Ustawowy skład rady 15, obecnych -14
Za- 13,
Przeciw-0,
Wstrzymało się -1.

Do punktu 12 
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  budżetu  na  2016  rok,  a
wobec braku uwag zarządził głosowanie. 

Ustawowy skład rady 15, obecnych – 14
Za- 13
Przeciw- 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała została podjęta. 

Do punktu 13 
Pan Radny  Henryk  Domeradzki  wystąpił  z  propozycją,  aby  ze  względu  koniec  roku  radni  nie
składali wniosków na tej sesji. 
Pan Burmistrz poprosił o głos i podziękował radnym za przyjęcie budżetu na rok 2016. 

Do punktu 14 
W wolnych wnioskach i  zapytaniach Przewodniczący rady zwrócił  się  do Pana radnego Jerzego
Wasiołka i powiedział, że względu,  iż nie jest obecny na sesji pracownik obsługa biura rady to nie
jest  w  stanie  odczytać  dokładnie  wniosku,  który  radny  składał  o  przeprowadzenie  kontroli,
natomiast głosowanie takie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
Następnie złożył wszystkim obecnym życzenia Noworoczne. 
O  głos  poprosił  Burmistrz,  który  również  złożył  życzenia  Noworoczne  zebranym  radnym  oraz
mieszkańcom. 

Do punktu 15 

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej pierwszej  Sesji, podziękował
wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej pierwszej
Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
Magdalena Turkiewicz                                                                          Jerzy Żurawski
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