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Protokół Nr …/18 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Budżetu i Finansów, 

Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji, 

Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego 

oraz 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 11 lipca 2018 r. 

 

 Dnia 11 lipca 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji, w którym udział wzięli 

jej członkowie, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy, skarbnik gminy oraz zastępca 

skarbnika gminy. 

 Tematem posiedzenia było omówienie materiałów przygotowanych na   XXXIII sesję 

rady gminy. 

 

Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały                    

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 – 2027. 

 

 Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu gminy Lubanie na rok 2018. 

 

Pani wójt przedstawiła następujące projekty uchwał: 

- sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2018-2027 w celu 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania           

pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne”. 

Kredyt w kwocie 330.000,00 zł spłata kredytu od 2020 roku zaś odsetek od 2018 roku. 

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2018-2027 w celu 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania          

pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy 

Lubanie”. 

Kredyt w wysokości 196.000,00 zł spłata kredytu  od 2020 roku zaś odsetek od 2018. 

- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej  w obrębie ewidencyjnym 

Kucerz,  oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 70/4. 
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Działka o powierzchni 1 ha obecnie jest nieużytkowany i stał się zbędny dla potrzeb gminy             

z uwagi na zmianę przepisów. Właściciele sąsiedniej nieruchomości zadeklarowali chęć jej 

zakupu. 

- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. 

Projekt OCHKNC zakłada zmianę katalogu zakazów obowiązujących na tym Obszarze i ich 

wyłączeń w terenie. Na etapie przygotowania projektu urząd gminy złożył uwagi i wnioski 

dotyczące zmian w przedmiotowej formie ochrony przyrody na części terenów gminy 

Lubanie, które zostały przeanalizowane i uwzględnione w projekcie. 

- w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia 

oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków 

dochodów samorządowych jednostek budżetowych. 

Zmiany organizacyjne związane z reformą oświaty w szkoła w gminie Lubanie pociągnęły za 

sobą konieczność uaktualnienia wykazu jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym 

rachunku. Ponadto organ stanowiący jst zobowiązany  jest do określenia przeznaczenia 

dochodów oraz sposobu sporządzania planu finansowego, trybu dokonywania zmian w tym 

planie i jego zatwierdzania. 

 

W ramach spraw bieżących Pani wójt poinformowała, iż: 

- gmina Lubanie zajmuje ostanie miejsce w powiecie w rankingu jako najmniej zadłużona 

gmina, 

- odbywa się modernizacja kotłowni celem podłączenia do niej nowego przedszkola, 

- ponownie pojawiły się przypadki  braku wody. Celem wyeliminowania takich problemów 

będą budowane na działce gminnej przy świetlicy w Kałęczynku zbiorniki, które zapewnią 

zapas wody, 

- od dnia 3 września będzie kursował nowy przewoźnik autobusowy na trasie Janowice – 

Włocławek . Godziny kursów oraz trasa pozostają te same, zmienia się tylko przewoźnik, 

którym będzie firma Pana Krzysztofa Beta prowadząca już transport zbiorowy w innych 

gminach. 

 

Radna Edwart Żychlewicz 

Czy nie lepiej umiejscowić zbiorniki na zapas wody gdzieś w centrum gminy, żeby sołectwa 

położone dalej nie miały problemów z brakiem wody? 
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Wójt Gminy 

Usytuowanie zbiorników przy świetlicy w Kałęczynku  rozwiąże problem wszystkich 

sołectw, nie będzie przypadków żeby jakieś sołectwo miało problem z brakiem wody. 

Radna Barbara Budzyńska 

Kiedy będą chodziły komisje suszowe bo rolnicy chcą już wyjeżdżać w pola? 

Wójt Gminy 

Komisja suszowa wczoraj objechała teren. Wnioski nadal można składać. W razie potrzeby 

komisja pojedzie w teren kolejny raz. 

Radny Wojciech Kaszubski 

Co ze sklepem w Ustroniu? 

Wójt Gminy  

Sprzedający czyli Prezes Spółdzielni zaproponował mi kupno sklepu po wycenie jakiej 

dokona ze swojej strony. Czekam na wycenę. 

Radny Edward Żychlewicz 

Mam prośbę od rolników by Pani wójt porozmawiała z policją aby przychylniej patrzyli na 

rolników którzy jeżdżą po drogach kombajnami z hederem. Teraz jest okres żniw więc ciągłe 

odczepianie hederu jest dla nich uciążliwe. 

Wójt Gminy 

Dobrze oczywiście. Lokalni policjanci są na to uczulenie. Poproszę naszego komendanta, by 

porozmawiał w tej sprawie z policjantami z Włocławka. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

………………………….. 

Przewodniczący Komisji 

Protokołowała : 

Inspektor ds. obsługi rady 

Aleksandra Bednarek 

 

 

 

 


