
Protokol Nr XIII/2020

z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu
27 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Urz^du
Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem
Pana Marka Tkacz - Przewodniczqcego Rady Gminy.

Obrady rozpocz^to o godz. 900, zakonczono o godz. 940.
W sesji uczestniczylo 13 radnych zgodnie z zal^czon^ list^ obecnosci.
Radni nieobecni: Kwestarz Rafal, Piasecki Witold
Spoza Rady w sesji udzial wzi^li:

1. Pan Rafal Kucinski - Wojt Gminy
2. Pani Jolanta Ruziecka - Skarbnik Gminy
3.

Ad.pkt. 1
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otwieraj^c sesj$ powital radnych
oraz stwierdzil quorum radnych wladne do podejmowania prawomocnych uchwal.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy w zwiazku z epidemic
koronawirusa przedstawil stanowisko dotyczace przeprowadzenia w dniu 27 marca
2020 roku sesji Rady Gminy. Koniecznosc odbycia sesji wynika z ustawowych
obowi^zkow i zapewnienia ci^glosci runkcjonowania urz^du.
W zwiazku z koniecznosci^ podj^cia uchwaiy w sprawie niewyrazenia zgody na
wyodr^bnienie w budzecie gminy srodkow stanowi^cych fundusz solecki Pan
Przewodnicz^cy zaproponowal wprowadzenie do porz^dku obrad w/w uchwaiy.
Rada Gminy jednogtosnie ( 13 glosow „za") przyj^la propozycje wprowadzenie
uchwaiy do porz^dku obrad sesji.
Tabela glosowania stanowi zal^cznik do protokolu
Pan Przewodnicz^cy zaproponowal porz^dek obrad sesji, ktory przedstawia si$
nast^puj^co:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyj^cie protokolu z XI i XII sesji Rady Gminy.
3. Podj^cie uchwaiy w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku

na terenie Gminy Dzierzgowo.
4. Podj^cie uchwaiy w sprawie okreslenia programu opieki nad zwierz^tami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy
Dzierzgowo na 2020 rok.

5. Podj^cie uchwaiy w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Dzierzgowo w roku szkolnym 2019/2020.

6. Podj^cie uchwaiy w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Dzierzgowie do zalatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej dotycz^cych zryczaltowanego dodatku
energetycznego,

7. Podj^cie uchwaiy w sprawie okreslenia wzoru wniosku o wyplat^ zryczaltowanego
dodatku energetycznego.

8. Podj^cie uchwaiy w sprawie przekazania petycji.



9. Podj^cie uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu uzytkowego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc

lO.Podj^cie uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem
jest ta sama nieruchomosc.

1l.Podj^cie uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem
jest ta sama nieruchomosc.

12.Podj$cie uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem
jest ta sama nieruchomosc.

13. Sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzeri nauczycieli na poszczegolnych
stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostk?
samorz^du terytorialnego za rok 2019.

14.Sprawozdanie Wojta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Wspolpracy Gminy
Dzierzgowo z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku.

15.Sprawozdanie z realizacji zadah z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zast^pczej za rok 2019 oraz potrzeby w tym zakresie.

16.Podj$cie uchwaiy w sprawie niewyrazenia zgody na wyodr^bnienie w budzecie
gminy srodkow stanowi^cych fundusz solecki.

17.Podj$cie uchwaiy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzgowo.

18.Podj?cie uchwaiy w sprawie zmiany uchwaiy budzetowej na 2020 rok
19.Podj^cie uchwaiy w sprawie zaci^gni^cia kredytu dlugoterminowego na

sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Dzierzgowo na 2020 rok.
20. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
21. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji za rok 2019.
22. Sprawozdanie z dzialalnosci mi^dzysesyjnej Wojta Gminy.
23. Interpelacje , wolne wnioski i zapytania.
24.Zamkni$cie obrad.
Proponowany porz^dek obrad zostal przyj^ty jednoglosnie (13 glosow za). Imienny
wykaz glosowania stanowi zal^cznik do prtokolu.

/

Ad.pkt.2

Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy poinformowal, ze protokoly z XI i
XII sesji Rady Gminy zostaly wylozone w sekretariacie sesji i przed rozpocz^ciem
obrad radni mieli mozliwosc zapoznania si? z ich tresci^.
Pan Przewodnicz^cy stwierdzil, ze zapoznal si? osobiscie z tresci^ protokolow i
odzwierciedlaj^ one przebieg sesji.
Rada Gminy jednoglosnie ( 13 glosow za,) przyj^la protokoly z XI i XII sesji Rady
Gminy.
Imienny wykaz glosowania stanowi zal^cznik do protokolu.



Ad.pkt.3
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusj? nad projektem
uchwaiy w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Gminy Dzierzgowo.
Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Gminy Dzierzgowo.
Uchwala Nr 93XIII/20 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystosci i
porzadku na terenie Gminy Dzierzgowo. zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow

„za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 4
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusja nad projektem
uchwaiy w sprawie okreslenia programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy Dzierzgowo na 2020 rok.
Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie okreslenia programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy Dzierzgowo na 2020 rok.
Uchwala Nr 94XIII/20 w sprawie okreslenia programu opieki nad zwierz^tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy Dzierzgowo
na 2020 rok zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow „za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt 5
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusja nad projektem
uchwaiy w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dzierzgowo
w roku szkolnym 2019/2020.
Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dzierzgowo
w roku szkolnym 2019/2020.
Uchwala Nr 95XIII/20 w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Dzierzgowo w roku szkolnym 2019/2020. zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow
„za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt.6
Pan Tkacz Marek - Przewodnicz^cy Rady Gminy otworzyl dyskusja nad projektem
uchwaiy w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Dzierzgowie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotycz^cych zryczaltowanego dodatku energetycznego,
Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.



Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Dzierzgowie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotycz^cych zryczaltowanego dodatku energetycznego,
Uchwala Nr 96/XIII/20 w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Dzierzgowie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotycz^cych zryczaltowanego dodatku energetycznego,
zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow „za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 7
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj? nad projektem
uchwaiy w sprawie okreslenia wzoru wniosku o wyplat^ zryczaltowanego dodatku
energetycznego.
Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt w
sprawie okreslenia wzoru wniosku o wyplau? zryczaltowanego dodatku
energetycznego.
Uchwala Nr 97/XIII/20 w sprawie okreslenia wzoru wniosku o wypiat?
zryczaltowanego dodatku energetycznego. zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow
„za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 8
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusja nad projektem
uchwaiy w sprawie przekazania petycji.
Z uwagi na brak ch?tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt w
sprawie przekazania petycji.
Uchwala Nr 98/XIII/20 w sprawie przekazania petycji zostala podj^ta jednoglosnie (13
glosow „za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 9
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusja nad projektem
uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
uzytkowego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama
nieruchomosc

Z uwagi na brak ch?tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt w
sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uzytkowego z
dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomosc
Uchwala Nr 99/XIII/20 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu lokalu uzytkowego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta
sama nieruchomosc zostalapodj^tajednoglosnie (13 glosow „za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu.



Ad.pkt 10
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusja nad projektem
uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta
sama nieruchomosc.

Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta
sama nieruchomosc

Uchwala Nr 100/XIII/20 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem
jest ta sama nieruchomosc zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow „za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu

Ad.pkt. 11
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj? nad projektem
uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta
sama nieruchomosc.

Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta
sama nieruchomosc

Uchwala Nr 101/XIII/20 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem
jest ta sama nieruchomosc zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow „za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu

Ad.pkt. 12
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusja nad projektem
uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta
sama nieruchomosc.

Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem jest ta
sama nieruchomosc

Uchwala Nr 102/XIII/20 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemc^, ktorej przedmiotem
jest ta sama nieruchomosc zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow „za")-
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik doprotokolu.



Ad.pkt. 13
Sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych
stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostk? samorz£jdu
terytorialnego za rok 2019 stanowi zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 14
Sprawozdanie Wojta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Wspolpracy Gminy
Dzierzgowo z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku stanowi
zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 15
Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zast^pczej za rok 2019 oraz potrzeby w tym zakresie stanowi zal^cznik do protokolu.

Ad.pkt. 16
Pan Tkacz Marek- Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj? nad projektem
uchwaiy w sprawie niewyrazenia zgody na wyodr^bnienie w budzecie gminy srodkow
stanowi^cych fundusz solecki.
Pan Sobotka Tadeusz - o jak^ sum? chodzi?
Pani Ruziecka Jolanta - Skarbnik Gminy - jest to co roku w przyblizeniu ta sama
kwota w granicach 200-250 tys. zl.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie niewyrazenia zgody na wyodr^bnienie w budzecie gminy srodkow
stanowi^cych fundusz solecki.
Uchwala Nr 103/XIII/20 w sprawie niewyrazenia zgody na wyodr^bnienie w budzecie
gminy srodkow stanowi^cych fundusz solecki zostala podj?ta jednoglosnie (13 glosow
„za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu

Ad.pkt 17
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj? nad projektem
uchwaiy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.
Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.
Uchwala Nr 104/XIII/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzgowo zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow „za")-
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu

Ad.pkt. 18
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusj? nad projektem
uchwaiy w sprawie zmiany uchwaiy budzetowej na 2020 rok
Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie uchwaiy budzetowej na 2020 rok



Uchwala Nr 105/XIII/20 w sprawie uchwaiy budzetowej na 2020 rok zostala podj^ta
jednoglosnie (13 glosow „za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu

Ad.pkt. 19
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy otworzyl dyskusja nad projektem
uchwaiy w sprawie zaci^gni^cia kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budzetu Gminy Dzierzgowo na 2020 rok.
Z uwagi na brak ch^tnych dyskusja zostala zamkni^ta.
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt
uchwaiy w sprawie zaci^gni?cia kredytu dlugoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budzetu Gminy Dzierzgowo na 2020 rok.
Uchwala Nr 106/XIII/20 w sprawie zaci^gni^cia kredytu dlugoterminowego na
sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Dzierzgowo na 2020 rok.
zostala podj^ta jednoglosnie (13 glosow „za").
Uchwala oraz imienny wykaz glosowania stanowi^ zal^cznik do protokolu

Ad.pkt. 20
Pan Czerwinski Krzysztof - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przestawil
sprawozdanie z dzialalnosci komisji za rok 2019, ktore stanowi zafejcznik do
protokolu.

Ad.pkt.21
Pan Kacprzak Jaroslaw - Przewodniczacy Komisji Skarg, Wmoskow 1 Petycji
przedstawil sprawozdanie zdzialalnosci komisji za rok 2019, ktore stanowi zal^cznik
do protokolu.

Ad.pkt. 22
Pan Tkacz Marek - Przewodniczacy rady Gminy - na wspolnym posiedzemu komisji
Pan Wojt szczegolowo omowil zadania jakie byry wykonywane mi?dzy sesjami, jezeli
b?dsj jakies pytania Pan Wojt udzieli odpowiedzi

Ad.23 . , „ .
Pan Kucinski Rafal - Wojt Gminy - w zwi^zku z epidemic koronawirusa zwrocil si?
do mieszkancow o przestrzeganie komunikatow oglaszanych przez rz^dz^cych, o
zminimalizowanie wychodzenia z domu, o zachowanie rozs^dku i odpowiedzialnosci
w tak ci^zkim dlawszystkich okresie.

Ad.pkt. 24
Po wyczerpaniu porz^dku dziennego obrad Pan Tkacz Marek- Przewodniczacy Rady
Gminy zamkn^l obrady XIII sesji Rady Gminy Dzierzgowo.
Protokolowal:

B. Szypulska. , . .
PR^wqtiW:24CY


