
Protokół Nr XVI/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Sesję  rozpoczęto  o  godzinie  dziesiątej,  a  zakończono  o  godzinie

dziesiątej, a zakończono o 1130 . Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie

Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1. 

Otwierając  obrady  szesnastej  Sesji  Rady  Miejskiej,  Przewodniczący  –

Jerzy Żurawski  stwierdził,  że  Sesja  została  zwołana  zgodnie  z  art.  20  ust.  1

ustawy o samorządzie gminny. 

W obradach uczestniczyło: 14 radnych,  

(lista obecności stanowi załączniki  nr 1 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  stwierdził  prawomocność  obrad,  po  czym

powitał wszystkich uczestników. 

Spytał czy koś z radnych ma uwagi do protokołu z obrad jedenastej sesji Rady

Miejskiej.

Następnie  Pan  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  protokołu  nr  XI  /2015

z posiedzenia sesji w dniu 15 maja 2015 roku. 

Ustawowy skład radnych -15, obecnych -14.

Za- 14,

Przeciw- 0,

Wstrz. – 0.

Protokół został przyjęty.   

Następnie powiedział, iż porządek obrad został przesłany radnym i spytał czy są

uwagi do proponowanego porządku obrad.



Jacek  Waśko  –  Burmistrz.   ,,Panie  Przewodniczący  proponuje  wnieść  do

porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji

wyborczej nr 7, dotyczy to zmiany lokalizacji z Remizy  OSP w Michałkowie na

Świetlica  w  Kamienicy,  zgodnie  z  wnioskiem  OSP  w  Michałkowie.

Dzisiaj musimy taką uchwałę podjąć bo taka jest konieczność.’’

Henryk  Domeradzki-  radny.  ,,  Uzgadnialiśmy  wcześniej,  że  jeśli  są   takie

sprawy, to spotykamy się wśród radnych, dyskutujemy, omawiamy, a ostatnio to

te  nasze  sesję  są  zarzucane.  Dostajemy  w ostatniej  chwili  na  stoły  projekty

uchwał. Stawiam wniosek, żeby odrzucić to.’’ 

Jacek  Waśko-  Burmistrz.  ,,Szanowni  Państwo,  to  nie  jest  nas  wymysł,

otrzymaliśmy wniosek OSP,  wszyscy Państwo wiedzą , że ta nieruchomość nie

jest  własnością  gminy  tylko  jest  własnością  stowarzyszenia.  W związku  ze

zbliżającym się terminem referendum ta decyzja musi być podjęta. Bo jest taka

konieczność,  bo  mamy  termin  do  którego  musimy  dostarczyć  informacje

o siedzibach obwodowych lokalach  wyborczych. Prosiłbym bardzo Państwa,

o podjęcie  takiej  uchwały,  bo  my  musimy  taką  informację  dostarczyć

do komisarza wyborczego.’’ 

Jerzy  Żurawski  –  Przewodniczący  Rady.  „Panie  Burmistrzu,  kiedy  wpłynęło

pismo od prezesa straży, bo przyszło do wiadomości rady również.”

Jacek Waśko- Burmistrz. – „Jak się nie mylę to było 26, nie mam tego przy

sobie, w każdym bądź razie w ciągu ostatnich dni. Ja bym nie dyskutował nad

tym , jeżeli Państwo nie chcą tego przyjąć to będzie problem.”

Przewodniczący rady poprosił  pracownicę obsługi rady o dostarczenie z biura

rady  pisma  w  tej  sprawie,  natomiast  Pan  Burmistrz  poprosił   pracownika,



o poczekanie  na  sali  posiedzeń  i  udzielił  dalej  wyjaśnień  Panu

Przewodniczącemu i radnym.

Jacek Waśko-  Burmistrz.  „Panie  Przewodniczący,  ja  proponuję przegłosować

porządek  obrad  i  nie  robić  bałaganu.  To  jest  ostatnia  sesja  w tym półroczu

i załatwmy to co trzeba, to są ważne rzeczy to nie jest wymysł ani burmistrza,

ani straży. Referendum musi się odbyć. Również Pan radny Domeradzki, kiedy

był  przewodniczącym,  wiedział  Pan  jakie  są  wymagania,  że  gmina  w

określonym terminie  musi  dostarczyć  informacje  o lokalach  i  jeśli  jest  taka

zmiany to my musimy to zmienić .

Proponuję, aby ustalić porządek obrad i  kontynuować obrady sesji, a Pan Panie

Przewodniczący  prosiłbym,  aby  chociaż  raz  przeprowadził  porządnie  obrady

Sesji.” 

Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu   w dyskusji  Panu Radnemu Henrykowi

Domeradzkiemu. 

Henryk Domaradzki- radny. „Panie  Burmistrzu, jeżeli termin jest bardzo palący

to również za tym, tylko proszę traktować nas naprawdę bardzo poważnie. 

To co zauważyłem, że jak jest temat to szybko zwołujemy sesję nadzwyczajną

lub  normalną.  Panie  Burmistrzu,  jest  nasz  15  osób,  usiądźmy  przy  stole

i porozmawiajmy  jak  człowiek  z  człowiekiem,  czy   my  musimy  prowadzić

te wojenki. Chyba również  Pan jak i radni zostali wybrani przez mieszkańców,

służmy tym ludziom, a nie prowadzimy wojenki. Ja nie jestem przeciwny tym

obwodom.”

Jerzy  Żurawski-  Przewodniczący  Rady.  „Ja  bym jednak  poprosił  o  podanie

terminu dostarczenia pisma przez prezesa straży.”

O  głos w dyskusji poprosiła Pana Przewodniczącego, radna Ewa Tomczyk. 



Ewa Tomczyk- radna. „Panie Przewodniczący, koledzy i koleżanki rani  z tego,

co wynika kolego Domeradzki są ustawy i to właśnie od Ciebie otrzymywałam

pisma, które też dotyczyły też pewnych zasad i nie wiem co my robimy. Zróbmy

tą sesję tak jak powinno być. W tamtej kadencji odpisywałeś na moją odpowiedź

na która składałam z niektórymi sytuacjami przedwyborczymi. 

Dowiedzieliśmy się od komisarza, że są pewne procedury, czeka nas referendum

i nic w tym kierunku nic nie zmieni, są w tym kierunku pewne zasady.”

Henryk  Domeradzki-  radny.  „Jako  przewodniczący  rady  miałem obowiązek,

powiadomiłem  radę,  odbyły  się  odpowiednie  dyskusję,  czy  koleżanka

uczestniczyła  w  nich  nie  wiem,  trzeba  by  było  listę  sprawdzić.  Ale  moim

obowiązkiem było powiadomić Ciebie, i dostałaś odpowiedzi , bo jak byś ich

nie dostała, miałabyś pretensję, że ich nie otrzymałaś.

Czy zrozumiałaś jak ja powiedziałem, że ja nie jestem przeciwny, że jeżeli jest

faktycznie termin palący to niech będzie, tylko ja proszę druga stronę żebyśmy

traktowali się fer, żebyśmy nie podrzucali sobie projektów uchwał w ostatniej

chwili.”

Józef  Ramlau- Sekretarz. „Dobrze by było ,żeby zapanował duch współpracy.

Panie  Przewodniczący  jest  Pan osobą doświadczoną,  kierował  Pan obradami

rady miejskiej, robił to Pan dobrze, ale są czasami takie momenty, że należy

w nadzwyczajny  sposób  zadziałać.  Ja  na  przykład  obiecałem  Państwu  na

ostatniej  sesji,  że  istnieje  możliwość  rozstrzygnięcia  tej  sprawy  z  nazwą

miejscowości  ,ale nie jestem w stanie  dzisiaj  jeszcze chociaż mam wszystko

przygotowane z opinią radcy prawnego i w trosce o powagę rady nie zgłaszam

Panu Burmistrzowi ,  żeby było to  wprowadzone pod obrady rady,  ponieważ

ustaliliśmy  sobie  termin  początek  września  i  te  konsultacje  zdążymy  zrobić

podczas  sierpniowej  sesji,  na  tyle  ile  możemy  nie  naruszamy  powagi  rady.



Natomiast,  jeżeli się tak sytuacja pojawia, że trzeba bo wymaga tego ustawa, to

musimy, bo jeżeli nie zrobimy dzisiaj tego będzie trzeba zwoływać jeszcze raz

sesję, bo referendum zostało rozpisane i my musimy działać z organami państwa

i  wraz  z  komisją  wyborczą  do  spraw  referendum.  I  tutaj  nie  należy

ambicjonalnie rozwiązywać tej sprawy  kto jest ważniejszy.”

Jerzy  Żurawski-  Przewodniczący  Rady.  „Proszę  nam  powiedzieć,  kiedy

wpłynęło pismo o zmianę lokalu wyborczego od straży.”

Józef Ramlau- Sekretarz. „Panie Przewodniczący, nikt tutaj nie narusza powagi

rady,  panie  przewodniczący,  żeby  była  to  taka  sytuacja,  że  to  są  jakieś

przesunięcia  budżetowe,  że  musicie  się  zastanowić,  bo  bierzecie

odpowiedzialność za to,  natomiast  normalna techniczna sprawa,  nie  powinna

mieć miejsca ta sytuacja.”

Jerzy Żurawski- Przewodniczący Rady. „Jeżeli  nie chcecie podać daty, kiedy to

pismo wpłynęło to nie traktujemy się poważnie.” 

Jacek Waśko- Burmistrz. „Szanowni państwo pozwolę sobie jeszcze raz zająć

chwile , ponieważ ta sesja sięga  zenitu głupoty. To Pan panie Przewodniczący

jest odpowiedzialny za zwołanie i przeprowadzenie sesji, Pan może odmówić

przeprowadzenia sesji, jeżeli uważa to Pan za bezzasadne, ale to Pan zwołuje

i przeprowadza  i  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowy  przebieg  sesji.  To  jest

wymóg i  to  jest  formalność  i  wniosek został  w ostatniej  chwili  i  to  nie  ma

znaczenia. Nie chcemy tego doraźnie tego robić i zmieniać co wybory, czy co

referendum zmieniać lokal wyborczy. Tam jest i był problem z  ogrzewaniem

podczas wyborów, z otwarciem bramy tam były różne problemy. Wniosek nie



wypłynął od nas tylko był złożony przez zarząd straży pożarnej w Michałkowie

i żeby nie było kolizji i problemów i innych kwestii związanych z wyborami,

bo za  przeprowadzeniem  wyborów  odpowiada  burmistrz  czy  gmina.

Zdecydowaliśmy się przenieść ten lokal  do świetlicy w Kamienicy w związku

z tym prośba o uchwalenie tej uchwały. Jeżeli Państwo nie podejmą tej uchwały

to sygnalizuję,  że  będzie  problem. To nie  ma wpływu na budżet,  to nie jest

kluczowa decyzja, to nie ma wpływu na jakość gminy, nie wpłynie to na jej

inwestycje  to  jest  formalna  kwestia  i  to  należy  do  obowiązków  rady.

O tym, ile jest  sesji  decyduje  Przewodniczący  na  wniosek   mieszkańców,

Burmistrza  czy  radnych  zwołuje  sesję  i  jest  odpowiedzialny  za  zawołanie

i prawidłowy jej przebieg.”  

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady spytał jaki jest wniosek końcowy. 

O głos poprosił radny Henryk Domeradzki. 

Henryk Domeradzki- radny. „Skoro jest wniosek i pan Burmistrz mówi,  że to

musi być dzisiaj, to  żeby więcej tej nerwówki nie było między nami, to proszę

odczytać wniosek straży z Michałkowa.”

Pan  Przewodniczący  poprosił  pracownika  obsługi  rady  o  dostarczenie  na

posiedzenie sesji w/w pisma, które wpłynęło również do wiadomości rady oraz

zarządził 5 min przerwę.

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i poprosił o odczytanie przez

Pana  Burmistrza  wniosku  straży  pożarnej  z  Michałkowa(  wniosek  stanowi

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.)  

Jerzy  Żurawski  –  Przewodniczący  Rady.  „Panie  Burmistrzu,  zrobimy  ukłon

w stronę tych mieszkańców, bo oni już mają zaplanowane imprezy, ale miesiąc

czasu było, żeby przygotować to w materiałach,  26 maja wpłynęło pismo.” 



Ewa Tomczyk- radna. „Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o referendum, to

chyba  państwo  polskie  decyduje  o  dniu,  w  którym  ma  się  to  odbyć.

Akurat, kiedy  Michałkowo  ma  imprezę,  to  bardzo  proszę,  piszcie  do

ministerstwa ze względu na to, że się tu odbywa jakaś impreza.”  

Jerzy  Żurawski  –  Przewodniczący  Rady.  „Czy  koleżanka  nie  rozumie,

że miesiąc temu wpłynęło pismo, a w tym czasie były trzy sesje.” 

O głos poprosił radny Henryk Domeradzki. 

Henryk  Domeradzki  –  radny.  „Panie  przewodniczący  wycofuje  swój

wcześniejszy  wniosek  i  proszę  bardzo  proszę  rozpatrzyć  wniosek  Pana

Burmistrza.” 

Pan  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  i  spytał  radnych,  kto  jest  za

wprowadzeniem do porządku obrad wniosku Pana Burmistrza. 

Ustawowy skład rady- 15, obecnych -14

Za- 13,

Przeciw- 0,

Wstrz.- 1

Następnie  odczytał  proponowany  porządek  obrad  po  zmianach,  który

przedstawiał się następująco:

1. Sprawy proceduralne,
2. Odpowiedzi na wnioski złożone na piętnastej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcia uchwał w sprawach: 

a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok,



b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026,
c) poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 

podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso,
d) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 7. 

4. Składania wniosków.
5. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej.

Następnie spytał, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego po zmianach

porządku obrad.

Ustawowy skład rady- 15, obecnych- 14,

Za – 14,

Przeciw – 0,

Wstrz-0.  

Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 2 

Odpowiedzi na wnioski złożone na piętnastej sesji Rady Miejskiej odczytał 

Pan Burmistrz.  

Następnie Pan Przewodniczący spytał radnych czy są uwagi do odpowiedzi 

odczytanych przez Pana Burmistrza. 

Uwag brak. 



Do punktu 3 – p-punkt  „a”

Pan Przewodniczący o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok poprosił Panią Skarbnik Agnieszkę 

Ziółkowską.

Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado zmiany 

budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Zwiększenia dochodów w  Dz. 801 – Oświata i wychowanie 

Zwiększenie 4.400,00 zł – Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Kubusia 

Puchatka  w Dobrzyniu nad Wisłą zwraca się z prośbą o wniesienie do budżetu 

opłat rodziców za korzystanie z usług przedszkola z przeznaczeniem na zakup 

pomocy dydaktycznych zabawek oraz materiałów do bieżących remontów.

Zwiększenie 48.143,35 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie 

szkół  w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 

na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie 6.080,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zwiększenie 1.000,00 zł – środki pieniężne ze Związku Miast Nadwiślańskich     

z  przeznaczeniem na letnią wycieczkę po Wiśle dla dzieci z najuboższych 

rodzin.



Wydatki

Przenosi się 30.550,00 zł z wynagrodzenia z rozdziału 80114 z przeznaczeniem 

na: - zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-

Językowe "Mały Europejczyk” w Chalinie – 27.000,00 zł,

- zwrot kosztów dotacji dla Punktu Wychowania Przedszkolnego „Gagatek” 

w Płocku za dziecko będące mieszkańcem naszej Gminy – 3.550,00 zł.

Zmienia się zadanie funduszu sołeckiego miejscowości Wierznica 

„Dofinansowanie zakupu lampy solarowej” na zadanie „Dofinansowanie 

oświetlenia ulicznego”

Sprostowanie uchwały nr XIV/52/2015

W załączniku inwestycyjnym zmniejszono zadanie inwestycyjne „Budowa stacji

uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą” o kwotę 2.000.000,00 zł, jednak w 

załączniku dotyczącym wydatków zmniejszono zadanie  o kwotę  1.930.000,00 

zł. Różnica 70.000,00 zł pokryta została rozchodami.                                            

W związku z tym dokonuje się zmniejszenia o 70.000,00 zł wydatków 

inwestycyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 

70.000,00 zł.  

Pan przewodniczący otworzył dyskusję. 

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady.  Czy Komisja oświaty wiedziała o tych

zmianach, bo to są dość duże środki finansowe,. 

Jacek Waśko- Burmistrz. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący jak Panu 

wiadomo ta kwestia dotyczy przedszkola w Chalinie w Pana rejonie wyborczym

i my zatroszczyliśmy się o to,  aby to przedszkole w miesiącu lipcu i sierpniu 

funkcjonowało i są na to potrzebne środki . W tych zajęciach będzie 

uczestniczyło około od piętnastu do dwudziestu  dzieci. Uważam, że to jest 



zasadny wydatek oraz  nie wydaje się mi, ze jest konieczne absorbowanie do 

tego komisji oświaty. Tak jak uważam ,ale mogę się mylić. 

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Jest zrobione bardzo dobrze, ale czy inne

przedszkola się zaraz nie upomną ,żeby tutaj nie było żadnej aluzji.

Jacek Waśko- Burmistrz. ,,Miesza Pan fakty’’. 

Wyjaśnień Panu Przewodniczącemu udzieliła Pani Agnieszka Ziółkowska.  

Agnieszka Ziółkowska- Skarbnik. ,,To jest dotacja do 75 %, czyli to jest ta 

dotacja jaką my przekazujemy innym przedszkolom, czyli to jest na tej samej 

zasadzie, po prostu  tam był projekt , który się zakończył z dniem 30 czerwca, 

a Pani Dyrektor złożyła wniosek w odpowiednim terminie i możemy dotować 

przedszkole od 01 września, czyli zostaje taki okres dwumiesięczny gdzie nie 

będą mieć żadnego pokrycia źródła dofinansowania tych dzieci, dlatego pan 

Burmistrz podjął taką decyzje’’. 

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. ,,Nie mieszam Panie Burmistrzu, teraz 

tylko dopiero mam pełne wyjaśnienie’’. 

Przewodniczący spytał czy są jeszcze jakieś uwagi, o głos poprosił radny 

Mirosław Mierzejewski  

Mirosław Mierzejewski- radny. ,,Mam tutaj zwrot kosztów do Płocka, skoro jest

przedszkole w Chalinie to czy to dziecko nie może uczęszczać do Chalina. 

Musimy to zwracać?’’

Agnieszka Ziółkowska- Skarbnik. ,,My nie możemy rodzicom narzucać, gdzie 

dziecko może chodzić do przedszkola, jeżeli rodzic pracuje w Płocku i jest mu 

łatwiej dowieść tam  dziecko , takie ma prawo’’. 

Pan przewodniczący spytał czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące  omawianego

projektu chwały.



W związku z brakiem dalszej dyskusji, Przewodniczący odczytał projekt 

uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok i z zarządził 

głosowanie. 

Ustawowy skład rady -15, obecnych -14,

Za – 14,

Przeciw- 0,

Wstrz. – 0. 

Uchwała została podjęta.

Do puntku 3 p-pkt „b” 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń 

nad Wisłą na lata 2015-2016.

Agnieszka Ziółkowska- Skarbnik.  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 

W załączniku nr 1 zmiany polegają na dostosowaniu kwot do uchwały 

zmieniającej budżet Miasta  i Gminy na 2015 rok. 

Następnie Pan Przewodniczący spytał czy są uwagi co do przedstawionego 

projektu uchwały . W związku  z brakiem dyskusji , odczytał projekt uchwały 

i zarządził głosowanie. 

Ustawowy skład rady -15, obecnych -14,

Za – 14,

Przeciw- 0,

Wstrz. – 0. 

Uchwała została podjęta.



Przewodniczący zarządził przerwę 10 minutową.

Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady. 

Do punktu 3 p- pkt  „c”

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 

od nieruchomości, podatku rolnego, podatki leśnego oraz określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso Pan Przewodniczący poprosił Panią 

Skarbnik.

Agnieszka Ziółkowska- Skarbnik . „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 

w dniu 29 kwietnia 2015 roku wpłynął wniosek do Pana  Burmistrza od 

wszystkich sołtysów naszej gminy , w którym sołtysi postulowali za 

podwyższenie diety w sesjach rady gminy do kwoty 100,00 zł , za sesje. Za 

dostarczenie nakazu i zebranie  podatku 10% od zebranej kwoty, ale nie  mniej 

niż 350,00 zł netto.       Od tej pory była to kwota  380,00 zł brutto, a teraz  

byłaby to kwota 427,00 zł brutto czyli wzrost o 47,00 zł brutto,  lub o ustalenie 

diety  ryczałtowej w kwocie  250,00 zł miesięcznie i za zebranie i dostarczenie 

pieniędzy 5% od  zebranej kwoty.  Poprzednie uchwały,  które dotyczyły tych 

kwestii, jeżeli chodzi o diety, to była to uchwała z 2003 roku, określająca kwotę 

80,00 zł za uczestnictwo w obradach rady miejskiej  dla przewodniczących rad 

sołeckich. Jeśli chodzi o inkaso, to była to uchwała z 2008 roku , określająca 

wysokość wynagrodzenia za  inkaso w wysokości  7% kwoty zainkasowanego 

podatku przez danego inkasenta, nie mniej jednak niż 380,00 zł brutto.

Po przeanalizowaniu Pan Burmistrz chce określić inkaso sołtysów.  Zarządza się

pobór podatku od nieruchomości ,podatku rolnego i  leśnego w drodze inkasa. 

Na inkasentów wyznacza się osoby wykazane w załączniku nr1  i ustala się  

wysokość wynagrodzenia za  inkaso, każdego z wymienionych podatków 

w wysokości 10 %  zainkasowanego podatku przez inkasenta, płatne w terminie 



do dnia 31- go  marca, do 31- go maja, do 30- go  września i 30 - go listopada 

danego roku kalendarzowego.” 

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. 

O głos poprosił Pan Mirosław Mierzejewski                                             

Mirosław Mierzejewski – radny.  ,, Analizując, to jest podwyżka dla sołtysów 

kosztem małych sołectw.  Dowiadywałam się jak jest w Tłuchowie sołectwa są 

podobne do naszych, które mają V i VI klasę ziemi , gdzie zbieramy tylko 

podatki leśne i od nieruchomości, a drogi też mamy. Ja jestem jednym z 

sołtysów , który ma prawie najwięcej dróg  gruntowych. Też muszę być przy 

równiarce, przy równaniu gruzu, przy wożeniu go, niejednokrotnie muszę 

użyczyć swoje  mieszkanie na zebranie.  Po tej podwyżce będę miał tą dietę, 

która biorę teraz , bo do tej pory nie brałem , te 80,00 zł za posiedzenie za sesję ,

żadnego podatku  nie będzie. Pozwolę  sobie tutaj przytoczyć jak ma gmina 

Tłuchowo, ma podobne  ziemie, grunty klasy  jak Kolonia Chalin , jak sołectwo 

i tak sołtys jest na ryczałcie ma 12% ryczałtu najniższej krajowej to jest 210,00 

zł x 12 miesięcy, sołtys w przybliżeniu ma 2,500 zł ryczałtu brutto ,że jest 

sołtysem i dba o sołectwo. Natomiast za zbieranie podatku sołtysi mają np. 

Borowo za pobranie kwitariusza 145,00 zł ryczałtu, za pobranie i zdanie 

kwitariusza. Ja uważam, że są to koszty tylko dojazdu, bo trzeba przyjechać 

zabrać , odwieść , rozliczyć się , najmniej ma Turza Nowa, to jest bardzo małe 

sołectwo ma 140,00 zł , ale np. Mysłakówko jest to większe sołectwo, ma lepsze

ziemie ma 370,00 zł za pobranie i zdanie kwitariusza. Najwięcej w Tłuchowie 

ma sołtys  Tłuchowa, bo ma duże sołectwo i dobre ziemie ma 1680,00 zł. 

Uważam , że jest to podwyżka kosztem biednych sołectw.” 



Agnieszka  Ziółkowska – Skarbnik.   , ,Nie możemy porównywać się do innych 

gmin , bo nie znamy tak dokładnie sytuacji. Mogę powiedzieć,  jeśli chodzi 

o diety, to w  Gminie Skępe sołtysi mają ryczałt od 220,00 do 230,00 zł  we 

Wielgiem mają za sesje 150,00 zł , w Tłuchowie ryczałt też 210,00 zł  z tym , 

że jeśli chodzi o inkaso, to inkaso jest już określone kwotowo, czyli nie mają 

procentowo od zebranej kwoty np. w sołectwie Czarne  sołtys ma 475,00 zł , 

Wielgie  425,00 zł , Witkowo  475,00 zł na kwartał ,czyli  nie ma procentowo od

zebranej kwoty tylko taki ryczałt.  Jeśli chodzi o Skępe, to jest określone 

procentowo od 12% do 6,3 % od zebranej kwoty, czyli sołectwa są 

zróżnicowane . A jeśli chodzi o Tłuchowa inkasenci tak jak Pan radny mówił, 

sołtys w Tłuchowie ma 1.684,00 zł,  ale np. Borowo ma 145,00 zł.,  Kamień 

Kotowy 294,00 zł. ”



Pan Przewodniczący zwrócił uwagę , że z tego, co przedstawiła  Pani Skarbnik 

to tylko dziewięciu sołtysów by skorzystało.                                            

Przewodniczący udzielił głosu Panu Burmistrzowi.                                        

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

i Panowie sołtysi chciałbym przypomnieć, że funkcja sołtysa jest funkcja 

społeczną tak jest napisane w ustawie, w przepisach , po drugie  zdaje sobie 

sprawę, że sołtys pracując , czy działając społecznie ma wiele obowiązków tak 

jak radny tu wspomniał czy nadzorowanie równiarki, czy dostawy kamienia, czy

sprawdzenia jakości tego kamienia tak jak wielu radnych czuwało nad tym, czy 

zbieranie tego podatku w wielu gminach radni zbierają też należności za śmieci, 

są opłacani nie ryczałtem tylko od zebranej kwoty. Mają podwyższony % od 

zebranej kwoty pieniędzy. Na terenie gminy mamy 24 sołectwa, a w ubiegłym 

roku sołtysi  zebrali ponad   609.000,00 zł podatku w gotówce, 7% prowizja 

jaką otrzymali, to by było , gdyby to było tylko 7%  ponad 42,000,00 zł ,  

a inkaso wypłaciliśmy ponad  52,000,00 zł , czyli gmina w pewnym sensie 

dopłaciła czy zapłaciła więcej prawie 10.000,00 zł rocznie. Ja też czasami 

porównuje gminę X czy Y , czy województwo jedno z  drugim, ale my 

mieszkamy, działamy, pracujemy i jesteśmy odpowiedzialni za Gminę 

Dobrzyń nad Wisłą, każda gmina ma swoją specyfikę czy to gmina Wielgie czy 

gmina Brudzeń , są to cenne  informacje,  ale nie zmieniające sytuacji.  

Państwo przedstawili nam kilka propozycji odnośnie za posiedzenia za udział 

w sesjach jak i za uzbieranie podatku, było kilka propozycji. Chciałbym 

przypomnieć tym osobom, które nie są sołtysami, że każdy sołtys za 

uczestnictwo w sesjach otrzymuję  80,00 zł  ,to jest za każde posiedzenie . 

Idea jest taka, że zależy nam na tym ,żeby ściągalność podatku była jak 

najwyższa i dlatego wybraliśmy, czy proponujemy Państwu wariant do efektów, 

czyli 10 % za zebrana kwotę. Cel jest taki, żeby płacić za efekty pracy za 

efektywność. Ja zdaję sobie sprawę , że tak jak gminy są zróżnicowane tak 

i nasze sołectwa są zróżnicowane. Nasza Gmina jest najlepszą pod względem 



rolniczym w powiecie, ale są zróżnicowane sołectwa. Patrząc na zestawienie 

z ubiegłego roku to najwięcej podatku zebrała w gotówce,  ówczesna Pani sołtys

Szcześniewska Maria która zebrała prawie 77.000,00 zł, potem był Krojczyn 

-61.000,00 zł , to są  najwyższe kwoty, najniższa kwota jak została zebrana to 

jest u Pan Mierzejewskiego, ale to nie wpływu na jakość pracy sołtysa ,a na 

jakość gleby, tam jest najniższy wskaźnik i tam w wielu przypadkach podatku 

się nie płaci, zostało zebrane tam 1733,00 zł. Przestawiłem Państwu różne za 

i przeciw i proszę Wysoką Radę o przegłosowanie uchwały.”                                

Pan przewodniczący spytał, co o tej  przedstawionej  propozycji sądzą  sami 

sołtysi.                                                                                                                      

O głos poprosił jeszcze Burmistrz .                                                  

Przewodniczący udzielił głosu Burmistrzowi, który zaznaczył ,że zdaje sobie 

sprawę , ze dużo mieszkańców płaci podatki przez Internet oraz zaznaczył ,że 

sołtysi są  inkasentami, są ale nie muszą.  Zaznaczył , że inkasentem może , być 

inna osoba wyznaczona przez Burmistrza.                                                

Mirosław Mierzejewski – radny. „Słyszeliśmy  ile sołtysi zebrali podatku, 

zapłaciliśmy sołtysom 52.000,00zł , przy 10% zapłacimy sołtysom  

60.800,00 zł.”

Jerzy Żurawski – przewodniczący Rady-  „Nie mamy tyle pieniędzy.” 

Pani Radna Ewa Tomczyk, poprosiła o głos i skierował się z zapytaniem do 

sołtysów, czy satysfakcjonuje ich tak uchwała. 

Sołtysi stwierdzili, że te małe sołectwa nie są zadowolone. 

O głos poprosił sołtys Bachorzewa Wojciech Woźniak. 



Wojciech Woźniak – Sołtys sołectwa Bachorzewo . „Podejrzewam , że tak jak 

Pan powiedział, że 15 sołtysów jest pokrzywdzonych, to jest większość. 

Proponował bym tak jaka była nasza propozycja 250,00 zł ryczałtu miesięcznie 

i 5% od zebranej kwoty. Uważam, że było by to sprawiedliwe .”

Burmistrz poprosił o głos. 

Jacek Waśko- Burmistrz. Szanowni  Państwo Pan Przewodniczący zwrócił 

uwagę , że ten wariant 10 % będzie kosztował nasz 60.000,00 zł  i zaznaczył, 

że nie mamy takich środków . Ten wariant, który Pan proponuje nie będzie 

kosztował nie 60.000,00zł tylko 75.000,00 zł”.

Pan Henryk Domeradzki zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą,  

o udzielenie głosu. 

Henryk Domeradzki – radny. „Mam taka propozycję , ja bym zostawił te sprawy

i przedyskutował to z sołtysami, żeby znaleźć jakich kompromis. Nie dzisiaj, ale

po wakacjach  z komisją rolną. Taka jest moja propozycja”

Przewodniczący udzielił głosu Sołtysowi sołectwa Bachorzewo

Wojciech Woźniak – Sołtys sołectwa Bachorzewo. „Jak pani Skarbnik czytała 

dieta sołtysów była uchwalona w 2003 roku i ta dieta jest bez zmienna  do dnia 

dzisiejszego. Przez tyle lat dieta nie była podwyższona. Z całym szacunkiem dla

radnych Rada sobie podwyższyła kilkakrotnie diety i ma teraz płacone 

ryczałtem , my mamy tylko płacone , że jesteśmy na sesji, jeśli nas nie ma na 

sesji automatycznie mamy odcinaną pewną kwotę, chociaż radni też jeśli nie są 

na sesji i nie uczestniczą w komisjach tez maja odcinaną jakoś tam kwotę , to 

jest prawdą.

O głos poprosił Radny Domeradzki, który odniósł się do wypowiedzi Pana 

sołtysa  Woźniaka, iż radni nie mieli podwyżki.  



Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Grzegorzowi Raszkiewicz.

Grzegorz Raszkiewicz. Radny. „Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Szanowni

sołtysi , jeżeli chodzi o te diety, przez sześć miesięcy mam XVI sesję do tego 

ileś tam komisji i przeliczmy to ile wyjdzie na miesiąc, jeśli nie jesteśmy na 

sesji tez 100,00 zł mamy mniej. Zróbmy w ten sposób na dziś odłóżmy to 

głosowanie, porozmawiajmy z sołtysami. Uważam , że nie  można ujednolicać 

sołtysów. Ja znam np. sołectwo Krojczyn, tam jest tylu mieszkańców, że pobrać 

kwitariusz  i objechać po tym sołectwie to potrzeba kilku dni, a jak będzie 

sołectwo, które ma np. jedenaście gospodarstw,  to płacić ta samą  stawkę 

jednym i drugim ? No trzeba jakoś docenić działalność tego człowieka, przecież 

on musi poświęcić swój czas. Trzeba by się  skonsultować  z tymi ludźmi, 

normalnie porozmawiać beż żadnych szumów i jakiś kompromis uzgodnić taki 

wspólny  dla tych większych i dla tych mniejszych.”

Przewodniczący udzielił głosu sołtysowi Mokowa Panu Krzysztofowi 

Sulkowskiem. 

Krzysztof  Sulkowski – sołtys sołectwa Mokowo. „Panowie Radni , jeżeli dużo 

osób mieszka w danym sołectwie to trzeba po prostu płacić od kwitariusza. 

Wtedy dużo roznosi , ma dużo pracy, płacimy mu od kwitariusza i wtedy będzie 

od rzeczywistej pracy. Wtedy czy płaci ten rolnik czy mieszkaniec  czy nie 

płacić to nakaz trzeba dać. Przepraszam chodziło mi o nakazy, a nie o 

kwitariusz.  Zapłacić trzeba wtedy od tego ile było rozdanych nakazów, a nie od 

tego czy ktoś mieszka , czy nie. ”

Grzegorz Raszkiewicz. Radny. „Pani Przewodniczący , uważam ,że pierwsze 

decyzję  powinni podjęć sołtysi w swoim gronie, bo jak my im narzucimy, to 

zawsze będzie ktoś niezadowolony.”



Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik. 

Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik. „Jeżeli chodzi o sołtysów,  to oni już podjęli 

decyzję. Wpłynął wniosek do Pana Burmistrza z propozycja . Moim zdaniem 

sołtysi wszyscy się już wypowiedzieli. ”

Pan Przewodniczący udzielił głosu sołtysowi  sołectwa Bachorzewo Panu 

Wojciechowi Woźniak, który podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, 

iż sołtysi w złożonym wniosku do Pana Burmistrza przedstawili dwa warianty, 

które by ich satysfakcjonowały, ale żaden z  przedstawionych przez nich  

wariantów nie został wzięty pod uwagę przez Pana Burmistrza. 

Został im natomiast zaproponowany wariant trzeci, który większości sołtysów 

nie satysfakcjonuje. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały 

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 

podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso i poddał ją pod głosowanie.

Ustawowy skład rady -15, obecnych – 14.

Za – 0,

Przeciw – 14 radnych ,

Wstrz. – 0.

Uchwała nie została podjęta. 

Do punktu  3 p-pkt „d” 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie  zmiany 

siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 7. 



Projekt uchwały odczytał Sekretarz – Józef Ramlau. 

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję , wobec jej braku odczytał 

projekt uchwały i poddał ja pod głosownie. 

Ustawowy skład Rady -15, obecnych -14. 

Za – 14 radnych, 

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta. 

Do punktu 4 

Składanie wniosków.

Przewodniczący Rady  w ramach informacji zapoznał radnych z problemem, 

z którym zwróciła się do niego mieszkanka naszej gminy Pani Katarzyna 

Słupińska, która zwraca się z prośbą o pomoc związana z podziałem mieszkania 

komunalnego, które zajmuje razem z bratem. 

Burmistrz odniósł się poruszonego przez Przewodniczącego Rady problemu, 

zapewnił, że sytuacja mieszkanki jest jemu i pracownikowi podległemu znana.

Radny Mirosław Mierzejewski złożył wniosek, który poparł również sołtys 

sołectw a Mokowo Pan Krzysztof Sulkowski  w sprawie: dofinansowania 

z bieżącego utrzymania dróg budowę drogi do cmentarza w Mokowa.  

Radna Maria Waśko – Remont ulicy, która łączy ul Słowackiego z ulica 

Franciszkańską i jednocześnie nazwanie tej ulicy. 



Pan Radny Henryk Domaradzki poprosił Pana Burmistrza  o wyjaśnienie, 

dlaczego placówki oświatowe znajdujące się na terenie naszej gminy nie 

otrzymały od   Pana Marszałka województwa kujawsko - pomorskiego tablice 

tablic interaktywnych i laptopów tak jak inne gminy w naszym powiecie.

Burmistrz udzielając odpowiedzi poinformował radnych, że to jest w gestii 

dyrektorów szkół, aby realizowały takie wnioski, bądź je pisały. Wspominał 

również , że w  gestii dyrektorów szkól jest naciskanie na organ prowadzący czy 

na radnych, aby znalazł środki finansowe, jeżeli przy składaniu takiego wniosku  

byłyby  potrzebne jako wkład własny. Burmistrz  zaznaczył również, że 

obejmując swoją kadencję nie zastał żadnego projektu w toku. Poinformował 

również radnych ,iż jest po rozmowach z  dyrektorami szkół, ze w dalszym ciągu 

będzie naciskał, aby dyrektorzy korzystali z innego programu, który jego zdanie 

wniesie więcej do umysłu dzieci i młodzieży to jest program „Razmus”. 

Pan Radny Grzegorz Raszkiewicz wystąpił z wnioskiem, aby ustanowić nagrodę 

Przewodniczącego Rady dla najlepszego działacza samorządu szkolnego.

  Zwrócił się również, aby skontaktować się z Rejonem Dróg Powiatowych 

o obcięcie zarośniętych dróg. 

Odpowiedzi na wnioski Pana Radnego Grzegorza  Raszkiewicza udzielił na  sesji 

Pan Burmistrz, który zaznaczył, że już w swoim programie wyborczym 

postulował i dotrzyma tego, że wydzieli  fundusz stypendialny dla dzieci 

młodzieży i przy pracy nad przyszłym budżetem będzie chciał, aby takie kwoty 

zabezpieczyć, jeżeli oczywiście Rada wyrazi na to zgodę.

W sprawie drugiego wniosku złożonego przez Radnego Grzegorza Raszkiewicza 

Pan Burmistrz poinformował, że  Zarząd Dróg Powiatowych dwa razy do roku 

mam obowiązek wykaszania dróg powiatowych. Zaznaczył również, że będzie 



naciskał, aby te drogi powiatowe chociaż przy tych skrzyżowaniach i miejscach 

najbardziej niebezpiecznych były koszone  częściej, niż dwa razy do roku.  

Do punktu  5 

Sołtys sołectwa Bachorzewo Pan Wojciech Woźniak zwrócił się do Radnych, 

pozostałych sołtysów oraz wszystkich obecnych i zaprosił wszystkich na Piknik 

Rodzinny, który odbędzie w Bachorzewie w dniu 18 lipca 2015 roku. Takie samo 

zaproszenie wystosowali sołtys Dyblina na dzień 11 lipca i Pani sołtys z Lenia 

Wielkiego na 04 lipca 2015. 

 Pan Przewodniczący spytał czy są jeszcze jakieś wnioski i zapytania. 

Wobec ich braku zakończył dyskusję w tym temacie. 

Do punktu 6 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski  kończąc obrady podziękował
wszystkim za przybycie i  powiedział, że zamyka XVI Sesję Rady Miejskiej
Dobrzyń nad Wisłą.

                 

Protokółowała:                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                   

Magdalena Sujka                                               Jerzy Żurawski

 Insp. ds. obsługi rady



 

                                                                


