Protokół Nr VIII.2019
z obrad VIII sesji Rady Gminy Baruchowo
dnia 4 lipca 2019 r.

W dniu 4 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baruchowo odbyły się obrady VIII
sesji Rady Gminy Baruchowo.
W trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) sesję zwołał Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek.

Do pkt 1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Baruchowo.
O godzinie 9.00 otwarcia VIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo Pan
Jarosław Komorek.
Przewodniczący Rady powitał:
- Wójta Gminy Pana Stanisława Sadowskiego, Zastępcę Wójta Pana Krzysztofa Grudzińskiego,
Skarbnik Gminy Panią Mariolę Kurdubską;
- radnych i sołtysów gminy Baruchowo;
- radnego Powiatu Włocławskiego Pana Romana Tomaszewskiego.

Do pkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne w
podejmowaniu uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do pkt 3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów
Gminy Baruchowo.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od
nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Baruchowo.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Pani Aurelii Jadwidze
Makarewicz tytułu „Zasłużony dla Gminy Baruchowo”,
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Panu Mirosławowi Makarewicz
tytułu „Zasłużony dla Gminy Baruchowo”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Panu Leszkowi Komorek tytułu
„Zasłużony dla Gminy Baruchowo”.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
14. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
15. Zakończenie obrad.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem
porządku obrad.
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad VIII sesji (za – 15 głosów,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów).
Raport imienny głosowania nad przyjęciem porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VII sesji Rady Gminy Baruchowo
był do wglądu w sekretariacie Urzędu, a także wyłożony bezpośrednio przed obradami.

Następnie, Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag i pytań do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i opowiedzieli się za jego nieodczytywaniem.
Następnie Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Protokołu Nr VII.2019
z obrad VII sesji Rady Gminy Baruchowo.
Za przyjęciem Protokołu Nr VII.2019 z dnia 30 maja 2019 r. było 15 głosów, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0 głosów.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Protokołu Nr VII.2019 z obrad VII sesji Rady
Gminy Baruchowo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla
sołtysów Gminy Baruchowo.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr VIII.60.2019 w
sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Baruchowo.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy i zaproponował dietę w wysokości 150 zł. Następnie głos
zabrali radni i sołtysi. Po dodatkowych pytaniach i udzieleniu na nie odpowiedzi, radni przyjęli
proponowaną kwotę diety i zasady jej wypłaty.
Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały nr
VIII.60.2019.
Uchwała Nr VIII.60.2019 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Baruchowo
została przyjęta następująco (za – 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 głos) i stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr VIII.60.2019 w sprawie ustalenia
wysokości diety dla sołtysów Gminy Baruchowo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego,
podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr VIII.61.2019 w
sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem uchwały
nr VIII.61.2019.

Uchwała Nr VIII.61.2019 w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, podatku od
nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso została następująco przyjęta (za – 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 głos) i
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr VIII.61.2019 stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Baruchowo.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały nr VIII.62.2019 w sprawie utworzenia
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Baruchowo.
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Pan Krzysztof Grudziński.
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała Nr VIII.62.2019 w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli na terenie gminy Baruchowo została przyjęta jednogłośnie (za – 15 głosów, przeciw –
0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr VIII.62.2019 stanowi załącznik nr 10
do protokołu.

Ad.

8.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr VIII.63.2019.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Mariola Kurdubska.
Po udzieleniu odpowiedzi przez Skarbnik Gminy na dodatkowe pytania radnych,
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem uchwały nr VIII.63.2019.
Uchwała Nr VIII.63.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Baruchowo na rok 2019 została przyjęta jednogłośnie (za – 15 głosów, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad projektem uchwały nr VIII.63.2019 stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.

Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031.
Przewodniczący Rady Pan Jarosław Komorek przedstawił projekt uchwały nr VIII.64.2019
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Baruchowo na lata 2019-2031.
Projekt uchwały omówiła Pani Mariola Kurdubska Skarbnik Gminy.
W związku z brakiem pytań, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała Nr VIII.64.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031 została przyjęta jednogłośnie (za – 15
głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad projektem uchwały nr VIII.64.2019 stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Pani Aurelii
Jadwidze Makarewicz tytułu „Zasłużony dla Gminy Baruchowo”.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Panu Mirosławowi
Makarewicz tytułu „Zasłużony dla Gminy Baruchowo”.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Panu Leszkowi
Komorek tytułu „Zasłużony dla Gminy Baruchowo”.
Przewodniczący odczytał dwa wnioski. Jeden złożony przez sołtysa sołectwa Kłotno o nadanie
tytułu Państwu Aurelii i Mirosławowi Makarewiczom, drugi wniosek złożyła grupa pięciu
radnych: Kazimierz Koralewski, Małgorzata Gospodarowicz, Jan Dybowski, Kazimierz
Kilichowski i Teodor Zieliński. Radni wnioskowali o nadanie tytułu Panu Leszkowi Komorek.
Przewodniczący poinformował, że złożone wnioski wraz z załącznikami zostały przekazane
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej celem
zaopiniowania.
Komisja pozytywnie je zaopiniowała i w uzasadnieniu jednogłośnie wypowiedziała się, że
zarówno Państwo Makarewiczowie, jak i Pan Leszek Komorek zasługują na szczególne
wyróżnienie i uznanie.
Rada po zapoznaniu się z opinią Komisji jednogłośnie opowiedziała się za nadaniem tytułu
Państwu Aurelii i Mirosławowi Makarewiczom oraz Panu Leszkowi Komorek.
Następnie, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektami uchwał.

Uchwała Nr VIII.65.2019 w sprawie nadania Pani Aurelii Jadwidze Makarewicz tytułu
„Zasłużony dla Gminy Baruchowo” została przyjęta jednogłośnie (za – 15 głosów, przeciw –
0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr VIII.65.2019 stanowi załącznik nr 16
do protokołu.
Uchwała Nr VIII.66.2019 w sprawie nadania Panu Mirosławowi Makarewicz tytułu
„Zasłużony dla Gminy Baruchowo” została przyjęta jednogłośnie (za – 15 głosów, przeciw –
0, wstrzymało się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr VIII.66.2019 stanowi załącznik nr 18
do protokołu.
Uchwała Nr VIII.67.2019 w sprawie nadania Panu Leszkowi Komorek tytułu „Zasłużony dla
Gminy Baruchowo” została przyjęta jednogłośnie (za – 15 głosów, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0 głosów) i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Raport imienny głosowania nad przyjęciem Uchwały Nr VIII.67.2019 stanowi załącznik nr 20
do protokołu.

Ad. 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Ad. 14. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
Radny Zdzisław Ostrowski podziękował za zagospodarowanie ternu na plażę przy jeziorze w
Czarnem i złożył wniosek o zmianę uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych
w zakresie potrąceń za nieobecność.
Sołtys Janusz Tomaszewski – usunięcie ubytków w jezdni w Kurowie-Parcelach, poszerzenie
skrzyżowania i ustawienie znaku „pierwszeństwa przejazdu”.
Sołtys Sylwester Gospodarowicz zwrócił się ponownie o tabliczki informacyjne w sołectwie
Patrówek.
W odpowiedzi Zastępca Wójta poinformował, że są już zamówione i realizacji powinna
nastąpić w m-cu sierpniu.
Radny Robert Kwaśniewski zgłosił problem zalegających odpadów, w tym części samochodu
przy świetlicy wiejskiej w Grodnie.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.

Ad. 15. Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek
zakończył obrady wypowiadając słowa: „Zamykam obrady VIII sesji Rady Gminy
Baruchowo".
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