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Protokół Nr 1/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i 

Porządku Publicznego 

z dnia 5 lutego  2019 r. 

 

 Dnia 5 lutego 2019  r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy 

Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego, w którym udział wzięli 

jej członkowie, przewodnicząca rady gminy oraz wójt gminy. 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca  rady gminy, która przywitała obecnych 

po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Radny Włodzimierz Woźniak zgłosił kandydaturę radnego Jonasza Głowackiego na 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej                

i Porządku Publicznego. 

Radny Jarosław Kulpa zgłosił kandydaturę radnej Izabeli Zakrzewskiej na 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej                

i Porządku Publicznego. 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

W pierwszej kolejności przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą radnego Jonasza 

Głowackiego. 

Za powierzeniem radnemu Jonaszowi Głowackiemu funkcji Przewodniczącego 

Komisji  Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku 
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Publicznego głosowało 3 radnych( r. Woźniak. r. Głowacki, r. Karasiewicz ) 3 radnych 

wstrzymało się od głosu ( r. Zakrzewska, r. Kulpa, r. Łapciak). 

W następnej kolejności przeprowadzono głosowania na kandydaturą radnej Izabeli 

Zakrzewskiej. 

Za powierzeniem radnej Izabeli Zakrzewskiej funkcji Przewodniczącej Komisji  

Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej  i Porządku Publicznego 

głosowało 3 radnych( r. Łapciak, r. Kulpa, r. Zakrzewska ) 1 radny  był przeciw              

( r. Woźniak) 2 radnych wstrzymało się od głosu  ( r. Karasiewicz, r. Głowacki ). 

 

Radny Włodzimierz Woźniak umotywował, iż Pan Jonasz Głowacki wszedł do rady 

gminy z własnego komitetu, jest młodym ambitnym radnym, któremu należy dać 

szansę wykazania się w przewodniczeniu komisji. 

Radny Jarosław Kulpa umotywował, iż Pani Izabela Zakrzewska to doświadczona 

radna, która cieszy się zaufaniem wyborców. Jest to radna aktywna, która reaguje na 

problemy ogólne jak i indywidualne  mieszkańców. Jest bardzo zaangażowana                 

w działania na rzecz społeczności lokalnej gminy.   

 

W związku z uzyskaniem przez kandydatów jednakowej ilości głosów, radny Jonasz 

Głowacki wycofał się z kandydowania na Przewodniczącego Komisji i wyraził zgodę 

na pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

 

W ponownym głosowaniu radna Izabela Zakrzewska uzyskała 4 głosy za powołaniem 

jej na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, 

Gospodarki Komunalnej  i Porządku Publicznego( r. Zakrzewska, r. Kulpa, r. Łapciak, 

r. Karasiewicz) , 2 radnych wstrzymało się od głosu (r. Głowacki i r. Woźniak ). 

 

Radny Jonasz Głowacki jednogłośnie został wybrany Zastępcą Przewodniczącej 

Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej  i Porządku 

Publicznego. 
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Ad. 3 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy 

Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego na rok 2019 

podkreślając, iż jest to plan otwarty z możliwością dokonywania w nim zmian               

w ciągu roku. 

Uwag do przedstawionego planu pracy nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

W ramach spraw bieżących radni zgłosili następujące uwagi: 

- rady Włodzimierz Woźniak zapytał dlaczego zrezygnowano z ryczałtu w opłacie za 

odpady w przypadku rodzin wielodzietnych . 

Przybyła na komisję Pani Katarzyna Gulczyńska insp. ds. gospodarki odpadami 

komunalnymi poinformowała, iż wprowadzenie systemu mieszanego dla ustalenia 

opłaty za odpady komunalnego ( ilość osób oraz gospodarstwo domowe ) stwarza 

niebezpieczeństwo zaskarżenia uchwały przez Prokuratora i w konsekwencji 

ewentualnego stwierdzenia nieważności tejże uchwały. W przypadku stwierdzenia 

nieważności uchwały urząd gminy musiałby dokonać zwrotu pobranych opłat.                   

W związku z tym nowa uchwał została skonstruowana w sposób bezpieczny poprzez 

wprowadzenie jednej metody ustalenia opłaty tj. od liczby osób. 

Radny Włodzimierz Woźniak poprosił o wysłanie do firmy Saniko emaila by 

pracownicy używali w razie konieczności szufli z miotłą, celem sprzątnięcia chodnika 

czy drogi zaśmieconej podczas odbioru śmieci. 

Pani wójt wyjaśniła, iż takie uwagi zostały przekazane firmie słownie i emailem.  

 

- radny Jonasz Głowacki zgłosił, sygnalizowane mu przez mieszkańców, 

nieodśnieżenie po ostatnich intensywnych opadach śniegu wyjazdu na jedynkę                   

w kierunku Włocławka.  

Pani wójt odpowiedziała, iż po ostatniej śnieżycy droga powiatowa była odśnieżona. 

Po ustaniu opadów o czwartej rano we wszystkich sektorach na jakie jest podzielona 

gmina rozpoczęto odśnieżanie. 
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Radna Izabela Zakrzewska zapewniła, iż kiedy jechała po godz. 5 rano do pracy do 

Włocławka droga powiatowa i wyjazd na jedynkę były odśnieżone. 

- radny Jonasz Głowacki poprosił o zadbanie o bezpieczeństwo na osiedlu w Lubaniu 

koło remizy. Mieszka tam pewien młody mężczyzna, który ostatnio otrzymał prawo 

jazdy i swoją brawurową jazdą zagraża bezpieczeństwu mieszkańców nie tylko 

osiedla. Ponadto uprzykrza codzienne życie szczególnie jednemu z mieszkańców 

osiedla. 

 

- radny Jonasz Głowacki zgłosił, iż mieszkańcy bloku mieszkalnego zlokalizowanego 

za urzędem gminy chcieli by się spotkać z Panią wójt, celem omówienia ewentualnych 

remontów budynku. 

Radny otrzymał od mieszkańców bloku zgłoszenia o bardzo wysokiej opłacie za ciepłą 

wodę, której po godzinie 18 już brakuje tj. 30 zł za m
3 

. Ponadto zwrócono mu uwagę 

na stare grzejniki , brak uszczelek w oknach czy zły stan pokrycia dachowego. 

Pani wójt wyjaśniła, iż wynajmem mieszkań zajmuje się ZUK. Mieszkańcy, którzy 

obecnie zamieszkują w bloku bardzo zabiegali o wynajęcie im tych mieszkań. Każdy       

z nich wiedział też ile wynosi czynsz. Teraz wszystkiego żądają. 

Radny Włodzimierz Woźniak zaproponował by zastanowić się nad sprzedażą tych 

mieszkań najemcom, przez co będą oni mogli stworzyć sobie wspólnotę mieszkaniową 

i samodzielnie decydować oraz  zarządzać budynkiem. 

 

- radny Jarosław Kulpa zgłosił potrzebę uporządkowania terenu znajdującego się przy 

nowo powstałym parkingu za przedszkolem.  

Ponadto radny zasygnalizował, iż w szkole w Lubaniu jest zimno. Zdaniem radnego 

należało by się rozeznać w kosztach jakie pociągnęło by za sobą zastąpienie 

ogrzewania olejowego innym źródłem ciepła. 

 

- Pani wójt poinformowała, iż istnieje problem z utrzymaniem linii autobusowej 

prywatnego przewoźnika na trasie Włocławek – Lubanie – Janowice. Przewoźnik 

skalkulował koszty i stwierdził, że obsługiwanie linii Włocławek – Lubanie -  

Janowice jest dla niego nieopłacalne, pomimo wcześniejszego zrezygnowania                     
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z jednego kursu. Przewoźnik wystąpił do Pani wójt o udzielenie dopłaty z budżetu 

gminy do utrzymania jego linii.  Pozostaje rozważyć czy taka dopłata jest konieczna             

i możliwa pod względem prawny oraz czy istnieje sens utrzymywania tej linii. 

Lubanie ma dostęp do transportu kolejowego z kolei Janowice zdanie jest na przewóz 

autobusowy, który w tamtej okolicy jest ograniczony. 

 

- przewodnicząca rady gminy zgłosiła, iż firma Saniko zostawia zbyt małą ilość 

worków na śmieci. 

 

- radny Włodzimierz Woźniak zgłosił potrzebę wyrównania na wiosnę dziur na 

Probostwie Dolnym. 

 

- radna Izabela Zakrzewska zgłosiła potrzebę nawiezienia na wiosnę żużlu na drogę 

dojazdową pomiędzy domkami koło jedynki w Mikanowie A.  

 

Ad. 5 

Przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za przybycie po czym dokonała 

zamknięcia posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji  

  Izabela Zakrzewska 

  

  

Protokołowała:           

Inspektor ds. obsługi rady gminy       

Aleksandra Bednarek            
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Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy  Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku 

Publicznego na 2019 rok 

 

 

Lp. 

 

Tematyka 

 

Termin realizacji 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Opracowanie planu pracy na 2019 rok  i przedłożenie do 

zatwierdzenia Radzie Gminy. 

 

Zaopiniowanie „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2019 rok oraz 

przyjęcie informacji z realizacji programu za rok 2018. 

 

Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych 

Gminy Lubanie oraz zapoznanie się z zasadami 

programu dotyczącego usuwania azbestu i budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania NZOZ  

„ Intermed” w tym informacji o szczepieniach dzieci 

oraz higienie szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

I kwartał 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji  o 

stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego   w gminie 

za 2018 rok. 

 

Przyjęcie informacji Prezesów OSP o stanie 

zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

 

Przyjęcie informacji na temat dożywiania dzieci   i 

młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum. 

 

 

 

 

 

II kwartał 
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Ocena funkcjonowania systemu utrzymania czystości              

i porządku w gminach( weryfikacja danych dotyczących 

ilości osób podlegających opłacie za śmieci). 

 

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           

o sposobach realizacji zadań za I półrocze 2019 roku. 

 

Przyjęcie informacji dotyczącej systemu stypendialnego 

na terenie gminy. 

 

 

 

 

 

III kwartał 

 

     1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

Informacja o przeciwdziałaniu narkomanii   i 

alkoholizmowi w placówkach szkolnych . 

 

Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2020 rok oraz 

wniosków do projektu budżetu gminy na 2020 rok. 

 

Przyjęcie informacji w sprawie stanu przygotowań do 

zimowego utrzymania dróg. 

 

 

 

 

 

IV kwartał 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Posiedzenia wyjazdowe  w sprawach zgłoszonych jako 

wymagające interwencji. 

 

I – IV kwartał 

 

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb                      

i problemów zgłoszonych w trakcie pracy. 

                                                                                      

 

 


