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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 3 września 2018 r. 

 

 Dnia 3 września 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   XXXIV sesję 

rady gminy. 

 

Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały                    

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

Radny Edward Żychlewicz zapytał, czy zbiornik retencyjny na sieci wodociągowej nie może 

być wykonany po drugiej stronie, tak by nie pomniejszać działki przy świetlicy. 

Pani wójt wyjaśniła ,iż działka po drugiej stronie jest własnością Skarbu Państwa. 

Radny Wojciech Kaszubski zapytał, co z wykupem działek  w Ustroniu. 

Pani wójt poinformowała, iż będą wypłacane właścicielom odszkodowania. 

Pani skarbnik zaznaczyła, iż na ten cel zaplanowane jest w budżecie 30.000 zł. 

 

 Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu gminy Lubanie na rok 2018. 

 

Pani wójt przedstawiła następujące projekty uchwał: 

- uchylającej uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 

Lubanie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Włocławskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej   

nr 2901C Lubanie- droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb”, 

Pani wójt wyjaśniła, iż  z uwagi na wysokie ceny jakie oferowano w przetargach ogłoszonych 

przez starostwo podjęto wspólną decyzję o przełożeniu niniejszego zadania na następny rok. 
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Ceny przetargowe były tak wysokie, że znacznie przekraczały kwoty jakie planowano ponieść 

na realizację inwestycji. Pani wójt skierowała do Starosty pismo z wnioskiem o ujęcie 

niniejszego zadania w budżecie powiatu na rok 2019. 

Przewodnicząca rady gminy potwierdziła, iż ze względu na wysokie ceny zasadnym jest 

przeniesienie realizacji inwestycji na następny rok. 

Radny Grzegorz Skarupski stwierdził, iż trafnym było realizowanie inwestycji w latach 

ubiegłych. Dzięki czemu można było zrobić więcej ponieważ ceny nie były tak wygórowane.  

Pani wójt dodała, iż udało jej się uzyskać ze starostwa dofinansowania w wysokości 130.000 

z przeznaczeniem na budowę chodnika w Lubaniu na odcinku od dworca do „geesu” oraz od 

pierwszego zabudowania za „geesem” do łuku przy przejeździe kolejowym. 

 

- w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/212/18 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                

i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 

Pani skarbnik poinformowała, iż WFOŚiGW nie udziela już pożyczek o takim przeznaczeniu. 

Chodzi o udzielenie dotacji OSP Janowice na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-

gaśniczego typu średniego. Samochód ma być kupiony z dofinansowaniem 65%  z PROW. 

Możliwe jest jedynie zaciągnięcie kredytu za pośrednictwem banku. Proponuje się więc 

uchwałę uniwersalną, która zapewni możliwość zaciągnięcia kredytu w jednej lub drugiej 

instytucji. 

 

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie  planowanego deficytu 

budżetu w roku 2018, 

 

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w celu sfinansowania 

planowanego deficytu budżetu w roku 2018. 

Pani wójt poinformowała, iż złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków 

unijnych. Jest to jeden z niewielu konkursów na środki unijne jaki ogłoszono, jak wiadomo 

środków tych na drogi jest teraz bardzo mało. Kwota kredytu to kwota wymaganego wkładu 

własnego. Lista preselekcyjna gmin, które się zakwalifikują pojawi się jeszcze przed 

wyborami.  
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W ramach spraw bieżących: 

- radny Grzegorz Skarupski zapytał co z przebudową drogi wojewódzkiej. Pani wójt 

poinformowała, iż zarząd dróg wojewódzkich przystąpił do sporządzania projektu 

przebudowy jest więc szansa na realizację inwestycji. 

- Pani wójt wyjaśniła, iż na ukończeniu są prace związane z szacowanie szkód w uprawach                   

z powodu suszy. Niestety wszystko się przedłużyło z  uwagi na nieścisłości jakie 

występowały pomiędzy wnioskami rolników, które złożyli do naszej gminy a wnioskami 

złożonymi przez nich na przezimowanie, do innych gmin czy do Agencji Restrukturyzacji.           

W związku z tym rolnicy są wzywani do uzupełniania i poprawiania wniosków. 

Przygotowany został ponadto wniosek do wojewody o doszacowanie szkód w uprawie buraka 

cukrowego, tytoniu oraz ziemniaka. 

Pani wójt przedstawiła projekt pisma do wojewody celem skonsultowania go z radnymi. 

Radni dokonali uzupełnień pisma o informację dotyczące jakości upraw i wielkości zbiorów. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

………………………….. 

Przewodniczący Komisji 

Protokołowała : 

Inspektor ds. obsługi rady 

Aleksandra Bednarek 

 

 

 

 

 


