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Protokół Nr 6/18 

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 czerwca 2018 r. 

 

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

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

skarbnika gminy, sekretarz gminy oraz kierownik i księgowa ZUK. 

 Tematem posiedzenia było omówienie materiałów przygotowanych na   XXXII sesję 

rady gminy. 

 

Bez odczytania przyjęto następujące informacje i sprawozdania: 

- o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w roku 2017, 

- sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2017 oraz informacja o skali potrzeb na rok 2018,  

- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2017 oraz potrzeby                 

w tym zakresie na rok 2018, 

- ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, 

- informację o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie  w roku 

2017, 

- informację w sprawie osiągnięć, problemów szkół i ich uczniów w roku szkolnym 

2017/2018, 

- informację o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej przez 

szkoły i GOK, 

- informację dotyczącą przygotowania szkół i przedszkola na rok szkolny 2018/2019. 

 Pełna treść informacji zostanie przedstawiona podczas obrad sesji. 

 

Przewodnicząca poinformowała, iż sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 

było szczegółowo omawiane na komisji rewizyjnej oraz komisji budżetu i finansów. Opinie 

RIO o wykonaniu budżetu oraz o wniosku komisji rewizyjnej są pozytywne.  

Dokumenty ponownie będą przedstawiane podczas obrad sesji. 



2 
 

Sekretarz gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu  w załączniku 

do uchwały Nr XXXI/194/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 

podziału gminy na stałe obwody głosowania. 

Sprostowanie polega na zastąpieniu w obwodzie nr 5 słowa „Kałeczynek” słowem 

„Kałęczynek”. 

 

Pani wójt przedstawiła następujące projekty uchwał: 

- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie gminy Lubanie. 

Zgodnie z nowymi przepisami należało ustalić liczbę zezwoleń na alkohol w podziale na 

rodzaj alkoholu oraz miejsce spożycia sprzedawanego alkoholu. 

- w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia 

ciągów pieszych przy drogach powiatowych. 

Jest to pomoc przy założeniu chodnika o długości 500 m w miejscowości Probostwo Dolne – 

Kucerz. 

- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie okręgów wyborczych. 

Lubanie pozostaje w okręgu wyborczym z Brześciem Kujawskim z liczbą wybieranych 

radnych 4. Zmiana ma polegać na zmianie nazewnictwa jednostki samorządu terytorialnego           

z nazwy Miasto i Gmina Brześć Kujawski na nazwę Gmina Brześć Kujawski. 

- w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub 

placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie.  Po pierwsze rada nie ustala już wymiaru 

godzin dla logopedów i pedagogów ponieważ wynikają one bezpośrednio z ustawy.  Po 

drugie wymiar godzin uzależniony jest od ilości oddziałów. Pani dyrektor przedszkola będzie 

miała 2 godziny tygodniowo ponieważ będzie uczestniczyła w realizacji projektu 

dofinansowanego z EFS w ramach budowy, wyposażenia przedszkola i organizacji 

dodatkowych zajęć. 

 

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła propozycje wynagrodzenia wójta gminy. 

Konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmian przepisów, które obniżyły wysokość 

wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów i prezydentów o 20%. Maksymalne 

wynagrodzenie zasadnicze wójtów gmin do 15.000 mieszkańców, jakie się proponuje, wynosi 
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od 1 lipca 4.700 zł. Maksymalny dodatek funkcyjny 1900 zł. Dodatek stażowy stanowi 20 % 

wynagrodzenia zasadniczego a dodatek specjalny 40 % wynagrodzenia zasadniczego                        

i dodatku funkcyjnego.  

Przy proponowanych stawkach wynagrodzenie wyniosłoby 10.180,00 zł brutto.                              

W porównaniu z dotychczasowym wynagrodzeniem jest to o 952 zł brutto mniej. 

 

Radni wyrazili zgodę na wysokość proponowanego wynagrodzenia dla Pani wójt. 

 

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: 

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

sfinansowania planowanego deficytu budżetu   z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. 

„ Przebudowa drogi gminnej Sarnówka – Kałęczynek”, 

- w 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 Zosin”, 

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Janowicach na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego 

typu średniego. 

Przetargi na drogi Sarnówka-Kałęczynek oraz Zosin wygrała firma Drogtom. Przebudowa 

pierwszej drogi dotyczy odcinka 1300 m przebudowa drugiej drogi dotyczy 845 m.  

 

Kierownik ZUK wyjaśnił, iż ostatnio występują problemy z przepustowością sieci z powodu 

nadmiernego poboru. W chwili kiedy panuje susza pobór wody jest 1,5 razy większy. Zasób 

wody ze zbiornika tak szybko znika, że pompy stają. Dlatego wieczorami brakuje wody, 

problem znika w godz.23-24. Istnieje linia zapasowa do Brześcia Kujawskiego przez którą             

w razie potrzeby możemy wodę kupić. 
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Pani wójt podkreśliła, iż problem robi się wieczorem kiedy ludzie podlewają ogródki i 

jednorazowo jest zbyt duży pobór wody. Jeśli sytuacja się nie poprawi będzie trzeba w drodze 

kurendy wprowadzić zakaz podlewania w konkretnych godzinach. Była w terenie już kurenda 

z prośbą o ograniczenie podlewania w godzinach wieczornych. W pierwszej kolejności 

jednak sprawdzimy czy jest możliwość kupna wody z Brześcia. 

 

Radna Małgorzata Juchniewicz zauważyła, iż obecnie rolnicy podlewają nawet zboża. Duża 

ilość studni głębinowych zmniejsza ponadto zasób wody. 

 

Kierownik ZUK wyjaśnił, iż studnie głębinowe nie zabierają wody. Problem stanowi 

przepustowość sieci. 

 

Kierownik ZUK poinformował ponadto, iż z dniem 6 czerwca br. zmieniają się stawki za 

wodę i ścieki. Wysokość stawek została narzucona decyzją nowo powstałego podmiotu Wody 

Polskie. Po dofinansowaniu przez budżet gminy stawka za wodę wynosi 3,11 zł za ścieki 4,59 

zł razem 7,70 zł. Dotychczas była to stawka 2,50 zł za wodę i 3,75 zł za ścieki. Gminy 

sąsiednie stawki te mają jeszcze wyższe. 

 

Księgowa ZUK zaznaczyła, iż gmina dopłaca do wody 0,71 zł i do ścieków 5,95 zł. 

 

Radny Edward Żychlewicz zapytał skąd wynikają różnicę w wysokości stawek. 

 

Kierownik ZUK wyjaśnił, iż wysokość stawek narzuconych przez Wody Polskie wynika                    

z kosztów inwestycji, kosztów zużycia wody, opłaty środowiskowej. Obecnie opłata 

środowiskowa będzie płacona od wydobycia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. 

Dotychczas płacona była od sprzedaży. W związku z tym opłata środowiskowa będzie 

płacona za 400.000 m
3 

bo tak wynika z pozwolenia wodnoprawnego. Była płacona od 

270.000 m
3
. 

 

W ramach spraw bieżących: 

- pani wójt poinformowała, iż 22 czerwca br. odbędą się obchody 90-lecia Szkoły 

Podstawowej w Przywieczerzynie, 
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- radny R. Szczesny zwrócił uwagę na motocyklistów jeżdżących z dużą prędkością przez 

Probostwo Górne ( Pani wójt poprosiła by zasygnalizować to obecnemu na sesji 

Komendantowi ) 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

………………………….. 

Przewodniczący Komisji 

Protokołowała : 

Inspektor ds. obsługi rady 

Aleksandra Bednarek 

 

 

 


