Protokół Nr XLI.2018
z obrad XLI sesji Rady Gminy Baruchowo
w dniu 15 marca 2018 r.

W dniu 15 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baruchowo odbyły się
obrady XLI sesji Rady Gminy Baruchowo.
W trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) sesję zwołał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław
Komorek.
1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Baruchowo.
Punktualnie o godzinie 15.00 otwarcia XLI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo Pan Jarosław Komorek.
Przewodniczący Rady Gminy powitał Wójta Gminy Pana Stanisława Sadowskiego,
komendanta Komisariatu Policji w Kowalu nadkom. Grzegorza Demich, Zastępcę Wójta Pana
Krzysztofa Grudzińskiego, Sekretarz Gminy Panią Teresę Pawlak, Skarbnik Gminy Panią
Mariolę Kurdubską oraz radnych i sołtysów gminy Baruchowo.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są
prawomocne w podejmowaniu uchwał. Nieobecni radni: Małgorzata Gospodarowicz i
Wojciech Słowiński.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Baruchowo.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
5. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Kowalu o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie powiatu włocławskiego i gminy Baruchowo.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.280.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018.

7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.281.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo
na lata 2018-2028.
8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.282.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2018.
9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.283.2018 w sprawie okręgów wyborczych.
10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.284.2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i
ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo w ramach programu EKOpiec
2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.285.2018 w sprawie uchwalenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie
Baruchowo na rok 2018.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.286.2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2019.
13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.287.2018 w sprawie uchwalenia programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo na lata
2018 – 2032.
14. Sprawozdanie z działalności między sesjami.
15. Składanie interpelacji.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad XLI sesji (za – 13 głosów,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów).
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek poinformował, że protokół z obrad XL
sesji Rady Gminy Baruchowo był do wglądu w sekretariacie Urzędu, a także wyłożony
bezpośrednio przed obradami.
Następnie, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag i pytań do
protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i opowiedzieli się za jego nieodczytywaniem.
Za nieodczytywaniem i przyjęciem Protokołu Nr XL.2018 z obrad XL sesji Rady Gminy
Baruchowo było 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów.
Ad. 5 Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Kowalu o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu włocławskiego i gminy Baruchowo.
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos komendantowi Komisariatu Policji w Kowalu.
Komendant nadkom. Grzegorz Demich przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa na terenie
Powiatu Włocławskiego za rok 2017, ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy
Baruchowo. Komendant omówił wyniki pracy służ kryminalnych, a szczególną uwagę zwrócił
na główne zagrożenia dla uczestników ruchu, m.in. zalegające na drogach błoto nawiezione
przez sprzęt rolniczy, nadmierna prędkość oraz brak kamizelek przez pieszych i rowerzystów
poruszających się po zmroku. Komendant zwrócił również uwagę na występujące w ostatnim
czasie włamania do domów jednorodzinnych, wskazał jednocześnie na właściwy sposób
zachowania, szczególnie przez osoby starsze, dzięki czemu można uniknąć lub utrudnić tego
rodzaju zdarzenia. Na zakończenie nadkom. Grzegorz Demich podziękował za udzielone
dofinansowanie na zakup nowego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kowalu i
zwrócił się o dofinansowanie dodatkowych służb w okresie letnim na terenie Skrzynek i
Gorenia, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.
Raport roczny o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy
Komendy Miejskiej Policji we Włocławku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 6 Rozpatrzenie projektu uchwały nr XLI.280.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr
XLI.280.2018.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Mariola Kurdubska.
Skarbnik Gminy, na podstawie przedłożonego Radzie Gminy projektu uchwały przedstawiła
proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, związane z
realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz zmiany w wydatkach i dochodach bieżących
gminy i jednostek organizacyjnych.
Rada Gminy nie wniosła uwag do proponowanych zmian w budżecie gminy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały nr XLI.280.2018.

Uchwała XLI.280.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo
na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie (za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
głosów) i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 7 Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.281.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na
lata 2018-2028.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr
XLI.281.2018.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mariola Kurdubska Skarbnik Gminy.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały nr XLI.281.2018.
Uchwała Nr XLI.281.2018 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego
tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2018-2028 została przyjęta
jednogłośnie (za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr
5 do niniejszego protokołu.
Ad. 8 Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.282.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2018.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr
XLI.282.2018.
Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Gawłowska Pełnomocnik ds. profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych. Zmiana uchwały wynika z wprowadzenia do
preliminarza planowanych wydatków środków, które nie zostały wykorzystanie w roku
ubiegłym, a pochodzą z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Kwota ta wyniosła 23.635 zł, w związku z czym, planowany budżet na realizację zadań z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 zwiększy się do
kwoty 75.635,00 zł.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały nr XLI.282.2018.
Uchwała Nr XLI.282.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 została przyjęta

jednogłośnie (za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr
6 do niniejszego protokołu.
Ad. 9 Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.283.2018 w sprawie okręgów wyborczych.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr
XLI.283.2018.
Projekt uchwały omówiła Pani Teresa Pawlak Sekretarz Gminy.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym rada
gminy zobowiązana jest określić na nowo granice okręgów wyborczych i w dalszej kolejności
obwodów wyborczych, przy czym jak zaznaczyła Pani Teresa Pawlak Sekretarz Gminy projekt
uchwały nie przewiduje zmian w granicach okręgów w stosunku do dotychczas obowiązującej
uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały nr XLI.283.2018.
Uchwała Nr XLI.283.2018 w sprawie okręgów wyborczych została przyjęta jednogłośnie (za
– 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad. 10 Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.284.2018 w sprawie przyjęcia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018
i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo w ramach programu EKOpiec
2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr
XLI.284.2018. Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu ogłosił program, w ramach którego istnieje możliwość utrzymania dofinansowania
na wymianę kotła grzewczego w domach jednorodzinnych. Celem programu jest ograniczenie
niskiej emisji. Program zakłada dofinansowanie w wysokości – po 2 tys. zł - przez Fundusz i
Samorząd Gminy, natomiast pozostałe koszty zakupu pieca i montażu pokrywa właściciel
nieruchomości. Zgodnie z programem dofinansowanie może otrzymać maksymalnie 10
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baruchowo.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały nr XLI.284.2018.

Uchwała Nr XLI.284.2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na
terenie Gminy Baruchowo w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu została przyjęta
jednogłośnie (za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr
8 do niniejszego protokołu.
Ad.

11 Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.285.2018 w sprawie uchwalenia

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Baruchowo na rok 2018.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr
XLI.285.2018.
Projekt uchwały omówił Pan Krzysztof Grudziński Zastępca Wójta.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały nr XLI.285.2018.
Uchwała Nr XLI.285.2018 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2018
została przyjęta jednogłośnie (za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 12 Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.286.2018 w sprawie funduszu sołeckiego na
rok budżetowy 2019.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr
XLI.286.2018.
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński.
Zastępca Wójta przedstawił kalkulację podziału środków wyliczoną według wzoru określonego
w ustawie o funduszu sołeckim, które przypadałyby na poszczególne sołectwa.
Rada Gminy po przeanalizowaniu zasadności wyodrębniania środków stanowiących fundusz
sołecki zdecydowała o ich nie wyodrębnianiu, uzasadniając niepotrzebnym ich rozdrabnianiem
i sformalizowanym charakterem.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały nr XLI.286.2018.

Uchwała Nr XLI.286.2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 została
przyjęta jednogłośnie (za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 13 Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr XLI.287.2018 w sprawie uchwalenia programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo na lata 2018 –
2032.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr
XLI.287.2018.
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad
projektem uchwały nr XLI.287.2018.
Uchwała Nr XLI.287.2018 w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Baruchowo na lata 2018 – 2032 została przyjęta
jednogłośnie (za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr
11 do niniejszego protokołu.
Ad. 14 Sprawozdanie z działalności między sesjami.
Sprawozdanie Wójta Gminy Baruchowo z działalności między sesjami stanowi załącznik nr
12 do niniejszego protokołu.
Ad. 15 Składanie interpelacji.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Ad. 16 Wolne wnioski i zapytania.
Sołtys Stanisław Szmajda – zapytanie o plany zagospodarowania terenu za obiektami Hali
Sportowej.
Zdzisław Ostrowski – wniosek o wystąpienie do Nadleśnictwa o wyrównanie drogi.
Wójt Gminy Pan Stanisław Sadowski w odpowiedzi na zapytanie sołtysa Pana Stanisława
Szmajdy wyjaśnił, że gruz, który tam obecnie znajduje się będzie złożony na terenie, który w
najbliższym czasie zakupi Zakład Gospodarki Komunalnej.
Zastępca Wójta poinformował o możliwości zgłaszania szkód spowodowanych przymrozkami
oraz o zmianach dotyczących nowych obowiązków dla hodowców trzody chlewnej w związku

z występującymi chorobami. Zastępca zwrócił się do radnych i sołtysów o przekazanie tych
informacji mieszkańcom gminy.
Ad. 17 Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek
zakończył obrady XLI sesji Rady Gminy Baruchowo wypowiadając słowa: „Zamykam obrady
sesji Rady Gminy Baruchowo".
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