PROTOKÓŁ Nr XXXVI/05
sesji Rady Gminy Złotów
z dnia 29 grudnia 2005 r.
Obrady rozpoczęto o godz. 1000 w Szkole Podstawowej w Radawnicy.
Otwarcia XXXVI sesji Rady Gminy Złotów dokonał Piotr Lach –
Przewodniczący Rady, stwierdzając, że w obradach uczestniczy 13 radnych, na
ustawowy skład 15 radnych co stanowi quorum przy którym Rada może
obradować i podejmować uchwały
- radni nieobecni usprawiedliwieni – Jarosław Stippa
- Andrzej Guhs
- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady powitał radnych i zaproszonych gości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wójta Gminy – Kazimierza Trelę
Skarbnika Gminy – Krystynę Schilling
Sekretarza Gminy – Ryszarda Wińskiego
Radcę prawnego – Annę Witkowską
Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy – Romana Deja
Dyrektorów Publicznych Gimnazjów - Nr 2 w Świętej – Mariusza
Filipkowskiego – i Nr 1 w Radawnicy – Krzysztofa Pietrzyka
7. Dyrektorów Szkół Podstawowych – Małgorzatę Wojtkiewicz, Elżbietę
Kozicz, Teresę Pulit, Jadwigę Zbiżek oraz Annę Lizoń
8. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy – Ewę Russ
9. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Krystynę Kos
10.Komendanta Gminnego OSP – Romana Głyżewskiego
11.sam. ref. ds. kadr oświaty – Danutę Szczotka
12.Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Gabrielę Suchą
13.Sołtysów
lista osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu
lista obecności Dyrektorów Szkół sanowi załącznik nr 3 do protokołu
lista obecności Sołtysów stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Porządek obrad otrzymali radni w materiałach na sesję wraz
z zarządzeniem o zwołaniu sesji.
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Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych, czy wnoszą
uwagi do porządku obrad?
Radni uwag nie wnieśli – Przewodniczący Rady przedstawił porządek
obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
5. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy
6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu Gminy Złotów na rok 2005
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Złotów na rok 2006
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Złotów
na rok 2006
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
b) opinie Komisji Rady Gminy
c) odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie budżetu, w tym
także wniosków Komisji Rady wraz z uzasadnieniem odrzucenia wniosków
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad używania herbu Gminy
Złotów
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów”
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom
zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych
i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Złotów
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji
ds. uzgodnień treści Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków
nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach
przedszkolnych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Złotów
14. Interpelacje i zapytania radnych
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
16. Wolne wnioski i informacje
17. Zamknięcie obrad
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Ad. 3
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół poprzedniej sesji był
wyłożony do wglądu na stanowisku ds. obsługi Rady i zwrócił się z pytaniem do
radnych, czy wnoszą uwagi?
Radni uwag nie wnieśli – protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami przedstawił
Zastępca Wójta – Ryszard Wiński.
Radni uwag nie wnieśli – sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 5
Informację o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy otrzymali radni
w materiałach na sesję wraz z zarządzeniem o zwołani sesji.
Radni uwag nie wnieśli – informacja została przyjęta i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów
na rok 2005 wraz z uzasadnieniem otrzymali radni w materiałach na sesję
łącznie z zarządzeniem o zwołaniu sesji.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w okresie między sesjami Wójt wydał
zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2005 na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zmiana dot. zmniejszenia środków na świadczenia rodzinne a zwiększenie na
pomoc okresową.
W związku z tym Wójt wniósł do projektu uchwały autopoprawkę dot.
zmniejszenia środków na składki ZUS od świadczeń rodzinnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Radni uwag do wniesionej zmiany nie wnieśli – autopoprawkę zaakceptowali
jednogłośnie.
Radni uwag nie wnieśli do przedstawionego projektu uchwały.

4

Przewodniczący Rady - Piotr Lach przedstawił projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Złotów na rok 2005 i poddał
pod głosowanie, w którym wzięło udział 13 radnych –
- za przyjęciem głosowało – 13 radnych
- przeciw - -------- wstrzymało się od głosu - --------projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i otrzymuje znamiona uchwały
Nr XXXV/294/05
Uchwała Nr XXXVI/294/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Złotów na rok 2005 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok
2006 otrzymali radni w materiałach na sesję wraz z zarządzeniem o zwołaniu
sesji.
Projekt Programu wraz projektem preliminarza wydatków był omawiany
na posiedzeniach Komisji Rady.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady – Piotr Lach przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2006 i poddał pod głosowanie,
w którym wzięło udział 13 radnych –
- za przyjęciem głosowało – 13 radnych
- przeciw - ------- wstrzymało się od głosu - -----Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i otrzymuje znamiona uchwały
Nr XXXVI/295/05
Uchwała Nr XXXVI/295/05 w sprawie przyjęcia do realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2006 stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
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Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych otrzymali radni w materiałach na sesję łącznie z zarządzeniem o
zwołaniu sesji.
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Wójt – zmiana następuje w dwóch
przypadkach ze względu na to iż nasze stawki przyjęte w roku 2002 były niższe
aniżeli minimalne stawki określone na rok 2006 przez Ministra Finansów.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady – Piotr Lach przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i poddał pod
głosowanie, w którym wzięło udział 13 radnych –
- za przyjęciem głosowało – 13 radnych
- przeciw - ------- wstrzymało się od głosu - -----Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i otrzymuje znamiona uchwały
Nr XXXVI/296/05
Uchwała Nr XXXVI/296/05 w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Złotów na rok 2006 wraz z
uzasadnieniem i załącznikami otrzymali radni w materiałach na sesję łącznie
z zarządzeniem o zwołaniu sesji.
a) Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Złotów na rok 2005 wraz
z uzasadnieniem, z upoważnienia Wójta, przedstawiła Skarbnik Gminy –
Krystyna Schilling.
Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo i uzasadniła:
- prognozę dochodów gminy,
- wydatki budżetu gminy,
- dotacje w budżecie gminy,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie,
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- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych I
wydatki ba realizację zadań określonych w programie profilaktyki I
rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w budżecie gminy,
- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2007,
- rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki
Wodnej.
b) Przewodniczący Rady poprosił kolejno Przewodniczących Komisji Rady
o przedstawienie opinii na temat budżetu gminy.
- Anna Grzesik – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
Spraw Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury – przedstawiła opinię Komisji
Radni uwag nie wnieśli – opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
- Sławomir Czyżyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił
opinię Komisji
Radni uwag nie wnieśli – opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
- Jan Brzeziński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Zdrowia – przedstawił opinię Komisji
Radni uwag nie wnieśli – opinia stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Uwagi i opinie wszystkich Komisji Rady dot. budżetu gminy na rok 2005
zostały przekazane Wójtowi i Przewodniczącemu Rady.
c) Wójt przedstawił wnioski złożone przez sołtysów, radnych i inne jednostki w
celu ujęcia zadań w budżecie gminy na rok 2006.

Przewodniczący Rady – Piotr Lach przedstawił projekt uchwały w sprawie
budżetu gminy Złotów na rok 2005 i poddał pod głosowanie, w którym wzięło
udział 13 radnych –
- za przyjęciem głosowało – 13 radnych,
- przeciw - --------- wstrzymało się od głosu - -----------
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Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie o otrzymuje znamiona uchwały
Nr XXXVI/297/05
Uchwała Nr XXXVI/297/05 w sprawie budżetu gminy Złotów na
rok 2006 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu Gminy Złotów
otrzymali radni w materiałach na sesję łącznie z zarządzeniem o zwołaniu sesji.
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił Sekretarz Gminy – jest to
wykonanie zapisu w statucie Gminy iż zasady używania herbu określi odrębna
uchwała.
Zgodnie z zapisami w projekcie uchwały zgodę na używanie herbu w celach
innych niż wymienione w § 2 będzie wydawał Wójt.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady – Piotr Lach przedstawił projekt uchwały w sprawie
zasad używania herbu Gminy Złotów i poddał pod głosowanie, w którym wzięło
udział 13 radnych –
- za przyjęciem głosowało – 13 radnych,
- przeciw - --------- wstrzymało się od głosu - ----------Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie o otrzymuje znamiona uchwały
Nr XXXVI/298/05
Uchwała Nr XXXVI/298/05 w sprawie zasad używania herbu Gminy
Złotów stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów” otrzymali radni w
materiałach na sesję łącznie z zarządzeniem o zwołaniu sesji.
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił – Roman Deja – Prezes Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Gminy –
Radni uwag nie wnieśli.
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Przewodniczący Rady – Piotr Lach przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Złotów” i poddał pod głosowanie, w którym wzięło udział
13 radnych –
- za przyjęciem głosowało – 13 radnych,
- przeciw - --------- wstrzymało się od głosu - ----------Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie o otrzymuje znamiona uchwały
Nr XXXVI/299/05
Uchwała Nr XXXVI/299/05 w sprawie uchwalenia „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów” stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu wynagradzania
i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach
podstawowych, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach prowadzonych przez
Gminę Złotów otrzymali radni w materiałach na sesję wraz z zarządzeniem
o zwołaniu sesji.
Projekt Regulaminu omawiały również Komisje Rady na swoich
posiedzeniach.
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Danuta Szczotka – sam.
ref. ds. kadr oświaty
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia projektu Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków
nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach
przedszkolnych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Złotów i poddał pod
głosowanie, w którym wzięło udział 13 radnych –
- za przyjęciem głosowało – 13 radnych
- przeciw – --------- wstrzymało się od głosu – ---------
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Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i otrzymuje znamiona
uchwały Nr XXXVI/300/05.
Uchwała Nr XXXVI/300/05 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w
szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach
prowadzonych przez Gminę Złotów stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 13
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji ds. uzgodnienia treści
Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom
zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i
gimnazjach prowadzonych przez Gminę Złotów otrzymali radni w materiałach
na sesję wraz z zarządzeniem o zwołaniu sesji.
Przewodniczący Rady przekazał, że poszczególne Komisje Rady
wytypowały do jej składu swoich kandydatów i przedstawił proponowany skład:
- Andrzej Skrentny – członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Zdrowia,
- Anna Grzesik – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,
Spraw Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury,
- Sławomir Czyżyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Jadwiga Jęsiek – członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Zdrowia oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw
Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury,
- Piotr Lach – Przewodniczący Rady – wytypowany przez wszystkie Komisje
Rady.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy są inne propozycje
składu tej komisji?
Radni zmian nie zgłosili– na przewodniczącego Komisji zaproponowali
Sławomira Czyżyk (wyraził zgodę).
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
komisji ds. uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, oddziałach
przedszkolnych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Złotów
z uzupełnionym składem komisji i poddał pod głosowanie, w którym wzięło
udział 13 radnych –
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- za przyjęciem głosowało – 13 radnych,
- przeciw - -------- wstrzymało się od głosu - ---------Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i otrzymuje znamiona uchwały
Nr XXXVI/301/05.
Uchwała Nr XXXVI/301/05 w sprawie powołania komisji ds. uzgodnienia
treści Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom
zatrudnionym w szkołach podstawowy, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach
prowadzonych przez Gminę Złotów stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 14
Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili.
Ad. 15
Na poprzedniej sesji interpelacji i zapytań radni nie zgłosili.
Ad. 16
Jan Brzeziński
Teresa Pulit – Dyrektor szkoły Podstawowej w Zalesiu –
Przewodniczący Rady -

Ad. 17
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady –
Piotr Lach złożył życzenia noworoczne, podziękował wszystkim za udział w
posiedzeniu i zamknął XXXVI sesję Rady Gminy Złotów.
Obrady zakończono o godz. 1330.
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Zofia Kozdra

inż. Piotr Lach
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