Protokół nr XII/2015
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 27 października 2015 roku
w sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie

XII Sesja Rady Gminy z dnia 27 października 2015 roku rozpoczęła się o godz. 14.30, a
zakończyła o godz. 16.00

Ad. 1. Przewodniczący Rady Witold Jaworski otworzył XII Sesję i powitał wszystkich
zebranych.
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było 14 Radnych – co stanowi kworum. Nieobecny radny:
Antoni Kowalski (usprawiedliwiony)-lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jakub Kochowicz, Sekretarz Gminy Halina
Chrzanowska oraz zaproszone osoby– lista stanowi załącznik nr 2.
Ad. 2. Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącą Annę
Dulską.
Ad. 3. Przewodniczący Witold Jaworski przedstawił proponowany porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Wyznaczenie Sekretarza obrad.

3.

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

5.

Interpelacje, zapytania i oświadczenia.

6.

Podjęcie uchwał w sprawie :
1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 rok – projekt nr 1.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021 – projekt
nr 2.
3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas
nieoznaczony nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo – projekt
nr 3.
4) udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej na dofinansowanie zadania
„Przebudowa drogi gminnej nr 070102C w miejscowości Płąchawy” –projekt nr 4.

7.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia.

8.

Wolne wnioski i zakończenie XII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie: 14 za. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XI Sesji RG.
Głosowanie : 14 za
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5
Radny Edmund Szymborski zapytał Wójta Gminy o powołanie obwodowych komisji
wyborczych i procedurę losowania.
Ponadto zapytał czy są planowane obchody święta 11 listopada br.
Poprosił o wystąpienie do Zarządcy drogi o wykoszenie poboczy w Kornatowie.
Zaproponował zorganizowanie orszaku na Trzech Króli.
Zapytał czy coś wiadomo na temat wykonania zejścia z peronu.
Zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy w jakim celu pracownik Biura
Rady zbiera informacje na temat działalności radnych poza RG.

Ad. 6
a) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy Lisewo na 2015 rok wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 3.
Projekt uchwały został wyświetlony na slajdzie.
Radna Anna Dulska zapytała o opłatę za wyłączenie z produkcji rolne.
Wójt Gminy Jakub Łochowicz poinformował, że sprawa trwa trzeci rok. Wyświetlił działkę
po firmie SKANSKA. Starostwo naliczyło opłaty z tytułu wyłączenia działki. Gmina toczyła
spór ze starostwem.
Dostaliśmy nakaz zapłaty z Urzędu Marszałkowskiego. Poprosiliśmy o opinię p. Mecenas,
która uznała , że nie ma podstaw prawnych żeby nie płacić. Rocznie 12 tys. zł plus odsetki.
W tym roku jesteśmy zobowiązani zapłacić ponad 40 tys zł. Jest aneks podpisany przez
poprzednika w którym firma SKANSKA zwolniona jest z rekultywacji gruntu.
Opłata będzie naliczana jeszcze przez 15 lat. Trzeba zastanowić się nad dalszym
zagospodarowaniem tego placu.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał dlaczego nie było płacone sukcesywnie.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to pytanie do poprzednika.
Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska odpowiedziała, ze były prowadzone rozmowy ze
Starostwem. Opinia radcy była, że gmina nie powinna płacić.
Nie miałam polecenia zapłaty.
Radna Anna Dulska zapytała o godziny otwarcia świetlicy i sens zwiększenia etatu. Szukamy
oszczędności a zatrudniana jest osoba na cały etat bez uzasadnienia.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz powiedział, że nie zna grafiku na pamięć. Można to
wypracować i np. część etatu może dopełniać pracą w np. w GCI. Jednak trzeba to
przemyśleć i przedyskutować. Nie jest to decyzja na dziś.
Radna Anna Dulska powiedziała, że zwiększany jest etat bez sprawdzenia.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz powiedział, że pani w świetlicy ma tez inne obowiązki.
Radny Edmund Szymborski zgłosił wniosek o wykreślenie zapisu z uchwały o zwiększeniu
etatu.
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że osoba która wnioskowała o zwiększenie etatu
powinna to uzasadnić.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz poinformował, że pani w świetlicy zostało zwiększone 8
godzin w świetlicy szkolnej.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zwiększenie etatu nastąpiło od 1 września. W związku z
tym tej pani trzeba wypłacić wynagrodzenie.
Radna Anna Dulska powiedziała, ze ta pani pracuje w świetlicy środowiskowej od 10 - 13 nie
mając dzieci, od 13-15 w świetlicy szkolnej i później wraca do świetlicy środowiskowej.
Wójt Gminy poinformował, że świetlicę szkolną ma w różnych godzinach. Dodał, że etat
został zwiększony o 1/4 ponieważ zwiększono ilość godzin pracy.
Radna Anna Dulska powiedziała, że ta pani miała 3/4 etatu i pracowała od 13-tej i to miało
większy sens bo dzieci mogły przyjść po szkole . Natomiast od 10 -tej czynna świetlica
środowiskowa jest nieuzasadniona. Chyba, że wykonuje inne obowiązki. Świetlica
środowiskowa dla sadowiska nie dla szkoły.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz powiedział, że jeśli ta pani dostała dodatkowe obowiązki i
godziny pracy to uzasadnione jest zwiększenie etatu.
Przewod. Rady Gminy Witold Jaworski zapytał czy p. Agata jest nauczycielem i czy korzysta
z Karty nauczyciela.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest pedagogiem i nie korzysta z karty nauczyciela.

Radna Anna Dulska powiedziała, że świetlica środowiskowa ma sens w godzinach od 13-tej
wtedy kiedy dzieci kończą lekcje.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał p. Skarbnik czy odłożenie tej sprawy do następnej sesji
zmieni coś w budżecie.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w finansach budżetu nie, ale w konstrukcji całej uchwały
tak ma ona wpływ na WPF.
Zmiana ta wynika z tego, że p. Agata ma taką umowę o pracę. Wypowiedzenie tej umowy to
jest okres 3 m-cy i tak do końca roku trzeba znaleźć na to środki.
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że umowa ta jest zawarta. Czy nam się podoba czy
nie podoba ta pani ma umowę i trzeba jej zapłacić. Można zobowiązać komisję rewizyjną lub
inną komisję do sprawdzenia.
Radna Anna Dulska powiedziała, że świetlica środowiskowa czynna od godz. 10 -tej jest bez
sensu.
Przewodniczący Rady Gminy Witold Jaworski powiedział, że z tego co słyszy świetlica
środowiskowa nie istnieje. Skoro od godziny 10-12 nie ma żadnego dziecka, a od 13 -tej ta
pani jest w świetlicy szkolnej.
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska powiedziała, ze odraczanie głosowania nad tą uchwałą
nie ma sensu. Nawet jeśli pan Wójt uzna, że należy wypowiedzieć umowę to i tak 3 miesiące
trzeba płacić tej pani wynagrodzenie.
Radny Edmund Szymborski podtrzymał wniosek o wykreślenie zapisu o zwiększenie
środków finansowych na etat świetlicy.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał dlaczego ta pani została zatrudniona skoro nie było
pieniędzy.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz powiedział, że konstruując budżet wiemy, że na niektórych
paragrafach środków nie wystarczy.
Przewodniczący Rady powiedział, że Wójt w uchwale budżetowej ma upoważnienie do
przenoszenia środków pomiędzy paragrafami.
Skarbnik Gminy powiedziała, że oprócz wynagrodzeń.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz powiedział, że chodzi chyba o zaufanie.
Radny Edmund Szymborski powiedział że źle to się dzieje jak pani Ania stwierdza że od
godz. 10 tej nie ma dzieci. Że dochodzimy do wniosku, ze nie było potrzeby spisania umowy
z pracownikiem od września.
Głosowanie wniosku radnego Edmunda Szymborskiego o wykreślenie w uchwale Nr
XII/60/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany
budżetu części dotyczącej zwiększenia środkowa na wynagrodzenie dla pracownika świetlicy.

Radny Marek Szpręglewski powiedział, że wykreślenie tego z uchwały jest to problem w
księgowości. Inną sprawą jest zasadność zatrudnienia na cały etat a inna wypłacenie
pieniędzy tej pani.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Lewandowska powiedziała, że proponuje o sprawdzenie
zasadności zatrudnienia przez komisję.
Głosowanie : 1 za, 3 głosy wstrzymujące, 10 przeciw.
Przewodniczący Rady Gminy Witold Jaworski przeprowadził głosowanie uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 rok.
Głosowanie : 12 za, 2 głosy wstrzymujące.
Uchwała Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 rok została podjęta - załącznik nr 4.
b) Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021. wraz z uzasadnieniem załącznik nr 3.
Projekt uchwały został wyświetlony na slajdzie. Załącznik nr 5.
Głosowanie : 14 za
Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021 została podjęta
jednogłośnie - załącznik nr 6.
c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Lisewo wraz z uzasadnieniem przedstawiła insp. ds gosp. nieruchomościami Joanna
Grabowska - projekt stanowi załącznik nr 7. Projekt uchwały został wyświetlony na slajdzie.
Głosowanie : 14 za
Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo została podjęta jednogłośnie.
Stanowi załącznik nr 8.
d) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej na
dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 070102C w miejscowości Płąchawy"
przedstawił Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz. Projekt uchwały został wyświetlony na
slajdzie. Załącznik nr 9.
Wójt Gminy poinformował, że Gmina Płużnica przekaże nam środki tej samej wysokości na
drogę w Lipienku.
Głosowanie : 12za , 2 głosy wstrzymujące.

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015 roku w sprawie
udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej na dofinansowanie zadania "Przebudowa
drogi gminnej nr 070102C w miejscowości Płąchawy" została podjęta. Załącznik nr 10.
Ad. 7
Sekretarz Gminy Halina Chrzanowska przedstawiła zasady powołania Obwodowych Komisji
Wyborczych. Poinformowała, że w związku z tym, że liczba kandydatów była większa niż
mogły być składy przeprowadzono losowanie w dniu 5.10 br. o godz. 10.00 . Informacja o
przeprowadzeniu losowania umieszczona była na stronie bip oraz na tablicy ogłoszeń.
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz poinformował, że nie ma w planach gminnych
obchodów święta 11 listopada.
Na ten dzień wstępnie planowane jest odsłonięcie historycznej tablicy w Lipienku.
Jeśli chodzi o Święto Trzech Króli to może rada parafialna przedstawi propozycje.
Wykaszanie dróg powiatowych - zostanie temat poruszony na spotkaniu z dyrektorem
Kalkiewiczem.
Odnośnie zejścia z peronu - Wójt Gminy poinformował, że skontaktuje się w tej sprawie z
dyrektorem PKP - dlaczego te prace nie są prowadzone.
Przewodniczacy Rady Witold Jaworski odpowiedział na pytanie radnego Edmunda
Szymborskiego - minął rok od sprawowania mandatu radnego, chcę przedstawić bilans pracy
radnych za ten okres. Statystyka będzie przedstawiona w najbliższej gazetce lisewskiej.
Radny Edmund Szymborski powiedział, że należy wystosować pismo do p. Wojnowskich w
Pniewitem, aby wycięli tuje, które zagrażają bezpieczeństwu. Ponadto dodał, że przed
tragedią w Pniewitem sygnalizował problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
Poprosił Przewodniczącego o informacje na ten temat w artykule.
Radny Marek Szpręglewski powiedział, że właściciel mówił, ze tuje usunie.
Ad. 8
Radna Anna Dulska zapytała o obchody Dnia Samorządności.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz poinformował, że planowane są 25 listopada br. o godz. 17.00.
Przedstawił program.
Radna Elżbieta Lewandowska poruszyła problem p. Dzwonkowskiej.
Przewodniczący Rady Gminy Witold Jaworski powiedział, że ten temat będzie omówiony na
spotkaniu.
Radny Marek Szpręglewski zaproponował wyznaczenie przez Przewodniczącego RG komisji
w celu zbadania zasadności zatrudnienia pracownika świetlicy środowiskowej.

Ponadto powiedział, że "Jaszczur Music Festiwal" (VI edycja) jest dla gminy promocją. W
tym roku była to już profesjonalna impreza.
Radny Jacek Mikowski powiedział, że trzeba przygotować formę zasilania imprez.
Radna Elżbieta Lewandowska podziękowała Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu za
zbiórkę dla rodziny z Kobył.
Radna Anna Dulska zgłosiła działania policji i wystawianie mandatów za przechodzenie w
niedozwolonych miejscach przez jezdnie. Dodała, że przejść dla pieszych jest za mało.
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała czy coś zostało ustalone z tzw. Zieloną Budką.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz odpowiedział, że nie, ponieważ nie rozmawiał z wszystkimi
komisjami. Dodał, że właściciel zwrócił się z propozycją sprzedaży budynku.
Przewodniczący Rady Gminy Witold Jaworski zwrócił się do Przew. Komisji Rewizyjnej
Edmunda Szymborskiego o przeanalizowanie zatrudnienia w świetlicy środowiskowej.
Radny Edmund Szymborski powiedział, że problem zgłosiła radna Dulska i z uwagi na to, że
komisja oświaty już problem analizowała uważa, że to komisja oświaty powinna to
skontrolować.
Przewodniczący Rady Gminy Witold Jaworski zlecił Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Spraw Socjalnych i Młodzieży skontrolowanie sprawy zatrudnienia.

Przewodniczący Rady Gminy Witold Jaworski zakończył obrady XII Sesji Rady Gminy
Lisewo.

Protokół sporządziła: Joanna Grabowska
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Jaworski

Sekretarz obrad
Anna Dulska

