Protokół
________________________________________________________________
z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kowal
odbytej w dniu 12 czerwca 2018 roku
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowal
w Przydatkach Gołaszewskich

Ad.1a. Otwarcia obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kowal o godzinie 10: 10 dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Kowal Edward Dominikowski, który powitał Wójta Gminy
Kowal- Stanisława Adamczyka, Wicestarostę Marka Jaskulskiego, Zastępcę Wójta –Anetę
Kwarcińską, Skarbnika Gminy – Krystynę Kurzawską, Zastępcę Przewodniczącego Rady
Gminy Kowal –Zofię Bojakowską oraz obecnych radnych.
Ad. 1b. Przewodniczący Rady Edward Dominikowski stwierdził, iż obrady są
prawomocne bo na ogólną liczbę 15 w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, a
zatem podjęte na Sesji uchwały mają moc prawną. (Lista obecności radnych stanowi załącznik
do niniejszego protokołu). Nieobecny był radny Eugeniusz Kwiatkowski, który usprawiedliwił
swoją nieobecność.
Ad.2. Przewodniczący Rady Edward Dominikowski odczytał proponowany projekt
porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Sprawy organizacyjne
a) otwarcie posiedzenia
b) stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Kowal.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Kowal z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
5. Zapoznanie Rady Gminy Kowal z następującymi dokumentami:
a) Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kowal sprawozdaniu z
wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
b) opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowal o realizacji budżetu Gminy Kowal za
2017 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kowal,
c) Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w
sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowal o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Kowal za wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kowal za 2017 rok.
b) absolutorium,
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d) korekty budżetu Gminy Kowal na 2018 rok,
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kowal na lata 2018-2030,

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
h) regulacji ustawowej wynagrodzenia pracownika samorządowego z wyboru.
8. Informacje.
9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kowal.
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zaistniała
konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowal i przekazania projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kowal do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu. Stwierdził, że radni tej uchwały wcześniej nie otrzymali i w porządku obrad też
nie była zapisana. Zapytał czy Rada Gminy wyraża zgodę na dopisanie tej uchwały do porządku
obrad jako punkt 7i. Rada Gminy wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad w/w
uchwały.
Przedstawiony projekt porządku obrad wraz z dodaniem punktu 7i tj. poddał pod
głosowanie i został przyjęty jednogłośnie ( 14 za).
Ad. 3. Przewodniczący Rady Edward Dominikowski poinformował, że ostatnia Sesja Rady
Gminy Kowal odbyła się dnia 20 kwietnia 2018 roku. Przedstawił najważniejsze informacje
oraz podjęte na niej uchwały. Dodał, że protokół z poprzedniej Sesji był do wglądu w Biurze
Rady Gminy Kowal i każdy radny mógł go przeczytać i ewentualnie zgłaszać uwagi lub
zastrzeżenia do jego treści. Zaproponował aby protokół przyjąć starym zwyczajem bez
odczytywania.
Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Kowal z dnia 20 kwietnia 2018 roku
bez uwag i bez odczytania został przyjęty jednogłośnie (14 głosami za).
Ad. 4. Sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Kowal z wykonania budżetu gminy za
2017 rok przedstawiła Skarbnik Gminy – Krystyna Kurzawska. Stwierdziła, że Zarządzenie Nr
12/2018 Wójta Gminy Kowal w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kowal, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017
rok wszyscy radni otrzymali, więc na pewno się z nim zapoznali. Przedstawione sprawozdanie
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Po przedstawionym sprawozdaniu zapytała czy są
pytania do przedstawionej informacji i prosiła o ich zgłaszanie.
Korzystając z obecności Pana Starosty Przewodniczący Rady Edward Dominikowski
podziękował w imieniu swoim i całej Rady Gminy Wicestaroście Panu Markowi Jaskulskiemu
za obiecane zobowiązanie, które zostało spełnione. Oznajmił, iż przewodniczy Radzie Gminy
od dłuższego czasu i widzi jak gmina coraz bardziej się rozwija. Nie udało się wykonać
niektórych inwestycji w ubiegłym roku. Na przykład planowana była termomodernizacja
obiektów szkolnych w Nakonowie i bez dofinansowania nie udało się jej wykonać, dlatego też
budżet za rok 2017 był zrównoważony. Inwestycję tą przesunięto na rok bieżący stąd też budżet
na rok 2018 jest napięty i zaciągana jest pożyczka. Stwierdził, że inwestycja w Nakonowie na
pewno w tym roku zostanie zrealizowana.
Wicestarosta podziękował władzy gminnej za zaproszenie, za dobrą współpracę , za
inwestycję drogową i pomoc finansową przy budowie drogi powiatowej. Stwierdził, że są owoce
tej współpracy, które pozostaną dla przyszłych pokoleń.

Wójt Stanisław Adamczyk podziękował Wicestaroście za współpracę i pomoc finansową
na realizację inwestycji drogowej. Stwierdził, że 31% dofinansowania to jest dość znaczna
stawka ale z powiatem włocławskim współpracujemy już od dawna. Jest to dobry symptom bo
została pobudowana droga w kierunku Dębniaków. Kontynuując poinformował, że dużo nam
dała budowa Autostrady A1, dzięki której wykonano wiele dróg gminnych i powiatowych na
terenie naszej gminy. Wójt dodał, że odbędzie się spotkanie z projektantami budowy chodnika
w Rakutowie. W terenach łatwiejszych do zrealizowania chodnik w Rakutowie jest już
pobudowany a pozostały trudne odcinki gdzie są rowy, czy droga jest wyżej. Dlatego też
planowane jest aby budowę chodnika połączyć z budową drogi wojewódzkiej wiodącej przez
wieś Rakutowo. Wójt dodał, że ta współpraca z powiatem włocławskim będzie nadal potrzebna
przy terenach inwestycyjnych przy których przebiega droga powiatowa łącząca się z drogą
krajową. I droga ta musi być poszerzona.
Pan Starosta odpowiedział, że jest akceptacja ze strony Starostwa Powiatowego w tej
sprawie.
Następnie Wójt poinformował, że są środki innowacyjne na zagospodarowanie terenów
inwestycyjnych. I istnieje możliwość , że będzie można uruchomić kierunek szkoły pod zakłady
funkcjonujące na terenie naszej gminy.
W związku z brakiem czasu Wicestarosta Marek Jaskulski jeszcze raz podziękował za
zaproszenie, za współpracę, życzył dalszej owocnej współpracy oraz wszystkiego dobrego i
opuścił salę obrad.
Ad.5a, b i c.
Przewodniczący Rady Edward Dominikowski zapoznał radnych z następującymi dokumentami:
- Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kowal sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami – opinia
pozytywna,
- opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowal o realizacji budżetu Gminy Kowal za 2017
rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kowal,
- Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowal o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Kowal za wykonanie budżetu gminy za 2017 rok – opinia pozytywna.
Ad. 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
Radny Andrzej Proszkiewicz zapytał Wójta Gminy Stanisława Adamczyka
czy
dowiedział się od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego co było przyczyną
niedofinansowania termomodernizacji szkoły w Nakonowie i jak ocenia Pan Wójt współpracę z
Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.
Radny Andrzej Proszkiewicz wyraził swoją opinię, że ocena Komisji Rewizyjnej i
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kowal
za 2017 rok nie zawierała oceny merytorycznej. Na przykład nie ma zapisu dlaczego nie zostało
zrealizowane dofinansowanie.
Wójt Stanisław Adamczyk odpowiedział, że w ubiegłym roku nie udało się pozyskać
środków na termomodernizację szkoły w Nakonowie. Było to niezależne od nas. Na konwencie
Wójtów rozmawiano dlaczego tak późno są rozdzielane środki. Pan Marszałek odpowiedział, że
robi to zgodnie z uchwałą Rady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i do końca
bieżącego roku zostanie rozdanych 75% zaplanowanych środków.
Podobny przykład jest z budową drogi wojewódzkiej wiodącej od Brześcia Kujawskiego przez

Kowal , Rakutowo aż do Województwa Mazowieckiego, która miała być wykonana już w 2016
roku, a dopiero rozpoczęto jej budowę w tym roku. Zdaniem Wójta gminy nie mają wpływu na
rozdzielanie środków. Kontynuując poinformował, że nasza gmina jest jedną z lepszych gmin,
które mają tak niskie zadłużenie bo mieści się ono w 23% , a dozwolone jest zadłużenie do 60%.
Gmina Kowal ogranicza się z kredytami ale bez kredytu żadnej inwestycji byśmy nie wykonali
bo nie mamy wkładu własnego a ponadto dofinansowanie przeważnie otrzymujemy po terminie
, więc na ten czas trzeba zaciągnąć kredyt. Obecnie inwestujemy w termomodernizację
obiektów szkolnych w Nakonowie za 1.400.000,00 złotych ale nie wszystko w projekcie
uwzględnił Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I pozostało jeszcze do wykonania
wiele innych robót za 200 tysięcy złotych. W tej sprawie zorganizowano spotkanie z Fundacją
Familijny Poznań, którzy chcą przejąć od nas ciężar tej całej roboty w zamian za przedłużenie
umowy dzierżawy . Wójt stwierdził, że jest za przedłużeniem umowy dzierżawy obiektów
szkolnych w Nakonowie ale chciałby wiedzieć jaka jest decyzja Rady Gminy w tej sprawie.
Odpowiadając radnemu Andrzejowi Proszkiewiczowi, Wójt poinformował, że współpraca z
Urzędem Marszałkowskim nie jest zła. Staramy się na każdym froncie tak działać i
współpracować, żeby pozyskać jakieś dofinansowanie i wsparcie.
Przewodniczący Rady Edward Dominikowski poinformował, że jeśli chodzi o budżet
gminy to obligują nas przepisy , a ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa cały czas kontroluje
nasz budżet by był prawidłowy. Reasumując Przewodniczący Rady stwierdził, że rok poprzedni
był pomyślny. Dzięki Wójtowi i jego załodze udało się zrealizować plany i cele jakie zostały
nakreślone przez Radę Gminy. Jest zadowolony, że potrafimy się domówić i zrealizować
planowane zadania. Zauważył, że zwiększył się majątek gminy poprzez środki trwałe.
Wspomniał, że te zobowiązania , które wiszą w budżecie gminy do zapłacenia to jest kropla w
morzu w stosunku do majątku jaki gmina posiada.
Ogłoszono przerwę .
Po przerwie Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXXVIII/226/18 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kowal za 2017 rok i poddał ją pod głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami za przy obecności na sesji 14 radnych. Przedstawiona
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.7b. Przewodniczący Rady Gminy Kowal Edward Dominikowski odczytał projekt
uchwały nr XXXVIII/227/18 w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie ( 14
głosami za) przy obecności na Sesji 14 radnych. Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi i życzył dalszej owocnej współpracy z Radą
Gminy.
Wójt Stanisław Adamczyk podziękował radnym za zaufanie , za współpracę oraz
pracownikom Urzędu Gminy za aktywność i realizowanie powierzonych im zadań. Dodał, że
starał się by w każdym sołectwie coś zrobić. Bo wiele jest do zrobienia ale liczy na
wyrozumiałość radnych bo nie zawsze można wszystko naraz zrobić.
Ad. 7c. Przewodniczący Rady Edward Dominikowski odczytał projekt uchwały Nr
XXXVIII/228/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku.
Radny Andrzej Proszkiewicz zapytał Pani Skarbnik jakie będzie zadłużenie na koniec roku
po zaciągnięciu obecnego kredytu.
Skarbnik Krystyna Kurzawska odpowiedziała, że w sumie łączne zadłużenie na koniec
roku będzie wynosić ponad 6 mln. zł. ale w przyszłym roku otrzymamy zwrot środków z Banku
Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację więc o 1 mln. złotych zadłużenie się obniży.

Czyli na koniec przyszłego roku będzie około 30% zadłużony budżet gminy.
Radny Andrzej Proszkiewicz zapytał Wójta czy dokonywał wstępnych analiz na podstawie
zasięgnięcia wiadomości z ościennych gmin np. Gminy Brześć Kujawski
jakie kwoty
przynoszą takie inwestycje i czy w tej gminie nastąpił zwrot jakiś środków. Czy dokonywane
były wstępne analizy napływu mieszkańców w miejscowości Grodztwo, Dębniaki oraz jaka jest
strategia spłaty zaciągniętych kredytów.
Wójt Stanisław Adamczyk podał przykład gminy Stryków . Przez gminę tą przecinają się
dwie Autostrady. I przed budową tych Autostrad gmina miała budżet na poziomie 9 mln.
złotych. Obecnie budżet wzrósł i jest już na poziomie ponad 50 mln. zł. Miejscowości
Grodztwo, Dębniaki i Krzewent nie przynosiło nam żadnych zysków bo jest tam ziemia V i VI
klasy, a poza tym jest to teren należący do „Natury 2000” i na nim nie można tworzyć terenów
inwestycyjnych. I faktycznie na tych terenach ludzie się budują. I jeśli się wprowadzą to część
pieniędzy do nas spłynie. Ale dzieci tych rodzin na pewno pójdą do szkoły w Kowalu.
Kontynuując poinformował, że liczba mieszkańców spada i brakuje nam kilkanaście osób, żeby
przekroczyć liczbę 4000. Liczymy ,że liczebność mieszkańców się zwiększy. Ponadto w
Gołaszewie Piaski jest wiele podzielonych działek , liczymy, że będą się tam ludzie budować.
Ale w naszym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego figuruje
ten teren jako pod zalesienie. I trzeba będzie zmienić to Studium i tereny leśne przeznaczyć na
tereny budowlane.
Zapytań więcej nie zgłoszono więc Przewodniczący Rady Edward Dominikowski poddał
pod głosowanie wcześniej przeczytaną uchwałę Nr XXXVIII/228/18 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego. Uchwała podjęta została jednogłośnie 14 głosami za, przy obecności
na sesji 14 radnych. Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7d.
Zmiany w budżecie Gminy Kowal na 2018 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Krystyna
Kurzawska. Stwierdziła, że w toku realizacji budżetu wystąpiła konieczność dokonania
zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 112.646,00 zł. Omówiła przedstawione zmiany,
które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Oznajmiła, że dokonane zmiany w budżecie
gminy na 2018 rok są odzwierciedleniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowal
na lata 2018-2030. Planowane spłaty kredytów i pożyczek są rozpisane do roku 2030.
Radny Andrzej Proszkiewicz zapytał z czego będą oddane te pożyczki i kredyty .
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z dochodów bieżących gminy ( z dochodów podatkowych i
z udziału w podatkach). Nie wolno jest spłacać pożyczek i kredytów z dochodów majątkowych
gminy.
Wójt Stanisław Adamczyk poinformował, że nie sztuką jest brać kredyty ale są środki
unijne więc chcemy z nich skorzystać. Bo bez dofinansowania z Unii nie byli byśmy w stanie
coś zrobić. Zdaniem Wójta bierze się kredyty ale coś po sobie zostawiamy. Ponadto tak mocno
gminy nie zadłużamy bo mieścimy się w granicach poniżej 30% i nie odstajemy od innych
gmin.
Zapytań więcej nie zgłoszono więc Przewodniczący Rady Edward Dominikowski odczytał
projekt uchwały Nr XXXVIII/229/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kowal na 2018 rok. Uchwałę podjęto jednogłośnie (14głosami za ) przy obecności na
sesji 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7 e. Przewodniczący Rady Edward Dominikowski odczytał projekt uchwały nr
XXXVIII/230/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kowal na lata 2018-2030 i poddał ją pod głosowanie. Uchwałę podjęto
jednogłośnie- 14 głosami za. Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7f. W punkcie tym Przewodniczący Rady Edward Dominikowski odczytał projekt
uchwały Nr XXXVIII/231/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
zabudowanej, położonej w miejscowości Grabkowo. Uchwałę przegłosowano i podjęto
jednogłośnie (14 głosami za). Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 7g. Przewodniczący Rady Edward Dominikowski odczytał projekt uchwały Nr
XXXVIII/232/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej.
Stwierdził, że jest to nieruchomość położona w miejscowości Gołaszewo. Właścicielem jest Pan
Jakubiec . Przez działkę tą przechodzi wodociąg i kanalizacja i jest to temat problemowy. Pan
Wójt czynił różne negocjacje i kalkulacje i nie ma innego wyjścia jak tą działkę kupić.
Wójt Stanisław Adamczyk poinformował, że nieruchomość w Gołaszewie była wcześniej
własnością ojca Pana Jakubiec. Poprzedni Wójt przeprowadził kanalizację zgodnie z prawem bo
właściciel wyraził zgodę na ich położenie na swojej działce w zamian za otynkowanie budynku
ale nie sporządzono na tą okoliczność dokumentów. Obecni spadkobiercy nakazali nam
usunięcie rur z ich pola. Gmina odstąpiła by od tej działki ale do tej kanalizacji jest podłączonych
5 rodzin. Jest to działka o powierzchni 60 arów zabudowana budynkiem o różnym
przeznaczeniu. Działkę tą można podzielić na kilka mniejszych i sprzedać pod budowę domów.
A budynek zagospodarować na mieszkania. Zdaniem Wójta nie ma innego rozwiązania i
poprosił radnych o zaakceptowanie zakupu tej działki za cenę 145 tysięcy złotych.
Radny Andrzej Włodarzewski zapytał czy nie było świadków, którzy by poświadczyli, że
poprzedni właściciel wyraził zgodę na przeprowadzenie kanalizacji.
Wójt odpowiedział, że chciano przejąć w wieczyste użytkowanie ten grunt pod którym są
rury kanalizacyjne ale jak się okazało przez tą działkę przechodzą jeszcze inne rury.
Radny Mariusz Rosiak zapytał jaki budynek gmina otynkowała.
Wójt odpowiedział, że ten co tam stoi na działce ale nie mamy na to dokumentów.
Sekretarz Gminy Aneta Kwarcińska oznajmiła, że zdaniem Pana Jakubiec ten budynek
był przez jego rodziców otynkowany.
Zdaniem Wójta, gmina nie powinna stracić na zakupie tej nieruchomości.
Radny Robert Maślanka zapytał jaki byłby koszt remontu domu nauczyciela w
Grabkowie.
Sekretarz Aneta Kwarcińska odpowiedziała, że około 3 milionów złotych.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest za zakupem tej nieruchomości
zabudowanej. Za jej zakupem było 13 radnych i 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej podjęto 13 głosami
za przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.7h.
Przewodniczący Rady Edward Dominikowski poinformował, że jak już wszystkim jest
wiadomo ustawowo zostały wprowadzone
obniżki wynagrodzeń dla pracowników
samorządowych zatrudnionych z wyboru o 20%. Ostatnie wynagrodzenie dla Wójta było
uchwalone w 2014 roku i dotychczas go nie zmieniono. Zdaniem Przewodniczącego jest to
krzywdzące dla Wójta bo stracił by 2 tysiące złotych. Poprosił Skarbnika Gminy o podpowiedź
w tej sprawie.
Skarbnik Krystyna Kurzawska poinformowała, że o 1 tysiąc złotych zmniejszy się
wynagrodzenie zasadnicze i od tego obniżony zostanie dodatek specjalny i stażowy.
Przewodniczący Rady poinformował, że jeśli ktoś ma maksymalne wynagrodzenie to jest za

tym, żeby obniżyć ale jeżeli wszystkich mierzy się taką samą miarką to jaka jest wtedy
motywacja Wójta do pracy jeśli mu się zabiera 20% nie mając najwyższego wynagrodzenia.
Uważał, że jest to krzywdzące dla Wójta bo jak może pracować, wykazywać się czy angażować
jeśli podcina mu się skrzydła w postaci wynagrodzenia. Stwierdził, że Wójt obecnie ma dodatek
specjalny w wysokości 20% a jest możliwość do 40%. Żeby zrekompensować tą ustawową
obniżkę proponował podwyższyć dodatek specjalny do 40%. Zapytał radnych czy są za taką
propozycją czy mają inne rozwiązanie.
Wójt Stanisław Adamczyk poinformował, że maksymalne wynagrodzenie wójta
dotychczas było 12.100,00 złotych brutto. Jego wynagrodzenie stanowiło kwotę 9.900,00
złotych brutto. I w stosunku do tych co mieli maksymalne wynagrodzenie ci zarabiający poniżej
10 tysięcy złotych są skrzywdzeni.
Przewodniczący Rady dodał, że pracownicy urzędu co roku otrzymują ustawowe
podwyżki a wójt od 4 lat miał zamrożone wynagrodzenie. Przewodniczący oznajmił, że w
wysłanych projektach uchwał do radnych dodatek specjalny był w kwocie 2442 złotych a biorąc
maksymalną stawkę czyli 40% to powinien wynosić 2640 złotych. Zapytał czy radni są za taka
propozycją. Większość radnych poparła taki wniosek.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Edward Dominikowski odczytał projekt
uchwały Nr XXXVIII/233/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kowal i
poddał ją pod głosowanie. Uchwałę podjęto 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.
Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.7. Przewodniczący Rady Edward Dominikowski odczytał projekt uchwały Nr
XXXVIII/234/18 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Kowal i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kowal do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Przewodniczący poinformował, że są ustawowe wymogi aby każda gmina podjęła uchwałę w
powyższej sprawie.
W tym czasie na sesję przybył Kierownik Referatu inwestycji i budownictwa Marcin
Bogdalski.
Kierownik Marcin Bogdalski poinformował, że od 1 stycznia br. powstało Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, organ, który przejął szereg kompetencji za gminę, między
innymi takie sprawy jak ustalanie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Wcześniej takie decyzje były podejmowane przez radę gminy obecnie
decydują o tym Wody Polskie. Oprócz tego, że zabrano kompetencje gminy to wskazano zakres
prac, które gmina musi wykonać, żeby wprowadzić pewne zasady gospodarki wodami.
Dotychczas Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjne samo przygotowywało regulamin i
wdrażało je w życie poprzez zatwierdzenie uchwały przez radę gminy, tak teraz po zmianie
przepisów to rada gminy przygotowuje regulamin , który jest opiniowany i zatwierdzany przez
Wody Polskie. Do tej pory gmina funkcjonowała na Regulaminie Zakładu Usług Komunalnych
w Przydatkach Gołaszewskich. Regulamin ten jest podobny do obecnego.
Regulamin obecny zawiera rozdziały i określa:
- minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
- warunki przyłączania do sieci,
- warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- sposób dokonywania przez Gminę odbioru wykonanego przyłącza,
- sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnych ścieków,

- standardy obsługi odbiorców usług , w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,
- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Kontynuując Kierownik Marcin Bogdalski poinformował, że nowe przyłącze wodociągowe
może pobudować inna firma , nie tylko gmina ale gmina musi dokonać odbioru, żeby było
zgodne z projektem.
W tym czasie radny Grzegorz Matusiak zgłosił, że w Unisławicach jest słabe ciśnienie
wody.
Kierownik Marcin Bogdalski odpowiedział, że spadek ciśnienia wody był efektem
podlewania ogrodów.
Więcej zapytań nie zgłoszono więc Przewodniczący Rady poddał wcześniej przeczytaną
uchwałę pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami za. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8. Informacje.
1.Pismo Starostwa Powiatowego we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
projektu uchwały Rady Powiatu Włocławskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie okręgów
wyborczych. Rada Gminy pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie okręgów
wyborczych.
2. Pismo Burmistrza miasta Kowal w sprawie ponownego rozważenia prośby o wydzielenie i
przekazanie Miastu Kowal 4-5 metrowej szerokości pasa ziemi pod budowę ścieżki rowerowej,
wzdłuż obwodnicy Kowala- na jej odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kopernika, a także
wspólne posadzenie w tym miejscu 100 drzew, które miałyby charakter Alei Niepodległości w
zamian za umieszczenie pamiątkowego napisu na Pomniku Niepodległości.
Przewodniczący Rady poinformował, że Wójta w tym momencie nie ma na Sesji ale jest
taka propozycja, żeby w zamian za umieszczenie napisu pamiątkowego na Pomniku
Niepodległości wydzielić proponowany pas gruntu na ścieżkę rowerową , w kosztach której
partycypowało by Miasto Kowal.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejną sprawą jest budowa chodnika w
Rakutowie.
Sekretarz Gminy Aneta Kwarcińska oznajmiła, że odbyło się kilka rozmów z projektantami
w sprawie budowy chodnika w Rakutowie. Był problem jak w ogóle pobudować ten chodnik,
czy się da , czy wykupywać grunty od mieszkańców. Projektanci zapoznali się w terenie z tym
odcinkiem, którego długość wynosi 1300m. Przeanalizowano różne warianty. Zobaczono co już
jest uwzględnione w istniejącej dokumentacji przebudowy drogi. Niektóre koszty już są
uwzględnione co będzie plusem jeśli chodzi o realizację tego chodnika. Wstępnie dokumentacja
projektowa została wyceniona za 20 tysięcy złotych. Kontynuując poinformowała, że jesteśmy
na etapie termomodernizacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Galileo” w
Nakonowie. Projekt przewidywał ocieplenie budynku, wymianę dachu, wymianę całej instalacji
centralnego ogrzewania , wymianę pieca olejowego, wymianę całej stolarki okiennej i
drzwiowej. Budynek wymaga szereg innych prac , które w ramach tego projektu nie mogły się
zakwalifikować jako koszty kwalifikowane. Rozmawiano wstępnie z kierownictwem „ Galileo”.
Przedstawiono im co należałoby jeszcze zrobić. I tak: wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej
, odmalowanie ścian, odnowienie parkietu w sali gimnastycznej. Jak zostaną pomalowane ściany
w sali to trzeba założyć piłko chwyty, żeby nie zniszczyć ścian. Są to może drobne rzeczy ale
jak kosztorysant wyliczył to koszt wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Dodatkowo planowane
jest wykonanie ganku taki jak jest przy szkole w Grabkowie. I to oczywiście w ramach kosztów
kwalifikowanych nie wchodzi, więc trzeba wykonać dodatkowo i koszt takiego ganku wynosi

70 tysięcy złotych. Galileo warunkuje dołożenie się i będą te zadania wykonywać etapami ale
w zamian żądają przedłużenia umowy dzierżawy. Obecnie dzierżawa jest do31 sierpnia 2027
roku.
Radny Henryk Goździalski zgłosił, żeby dofinansować wycieczkę trzydniową dla
Orkiestry w Grabkowie. Byłoby to odwdzięczenie się za ich poświęcony czas na próby i w
różnych imprezach okolicznościowych.
Sekretarz Aneta Kwarcińska odpowiedziała, że wstępnie kwota dofinansowania była
ustalona na 10 tysięcy złotych.
Pani Skarbnik poinformowała, że musi się wczytać w przepisy dotyczące podatku bo nie
wie czy czasem nie trzeba będzie każdemu uczestnikowi wycieczki wystawić PIT ponieważ
dofinansowanie wycieczki jest dla każdego dochodem osobistym i z tego tytułu trzeba będzie
zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego. Poza tym musi być podany imienny wykaz osób
uczestniczących w wycieczce ponieważ każda z nich musi być ubezpieczona.
Przewodniczący Rady Edward Dominikowski zapytał radnych czy są za przedłużeniem
umowy dzierżawy dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ Galileo” w Nakonowie w zamian za
partycypację w kosztach remontu w budynkach szkolnych w Nakonowie. Rada Gminy wyraziła
zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy dla w/w szkoły.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał jakie kroki poczynić odnośnie pisma Burmistrza
Miasta Kowal w sprawie wydzielenia gruntu należącego do Gminy Kowal pod budowę Alei
Niepodległości wzdłuż obwodnicy.
Sekretarz Gminy zapytała czy może być ta propozycja przedstawiona wcześniej przez
Przewodniczącego Rady .
Rada Gminy wyraziła zgodę, żeby w zamian za umieszczenie napisu pamiątkowego na
Pomniku Niepodległości wydzielić proponowany pas gruntu na ścieżkę rowerową , w kosztach
której partycypowało by Miasto Kowal.
Ad. 9 Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
1. Radny Tadeusz Śmigielski zapytał czy jest możliwość zabrania przez gminę skruszony beton i
kamień.
Kierownik Marcin Bogdalski odpowiedział, że proponowany gruz gmina przyjmie.
2. Radny Tadeusz Śmigielski zapytał czy jest możliwość wykonania przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu drogi w Więsławicach przy szkole. Oraz wykonać próg na drodze gminnej koło
szkoły.
Kierownik Marcin Bogdalski odpowiedział, że nie można wykonać przejścia bo po obu
stronach drogi powinien być chodnik a w tym przypadku jest chodnik po jednej stronie drogi i
zejście z chodnika prowadzi na pole. Natomiast jest możliwość wykonania progu przy szkole
na drodze gminnej natomiast na drodze powiatowej nie ma możliwości.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na drodze powiatowej wiodącej koło szkoły w
Więsławicach są postawione znaki ograniczenia prędkości.
3. Radny Tadeusz Śmigielski zgłosił, żeby poprawić drogę w Dąbrówce od posesji Pana Jóźwiaka
w kierunku posesji Pana Krzyżanowskiego.
Kierownik Marcin Bogdalski odpowiedział, że białego tłucznia nie ma ale zostanie
posypany na drogę podobny materiał.
4. Radny Tadeusz Śmigielski zgłosił , żeby na drogę w miejscowości Zakrzewiec nawieźć
kamienia i ją utwardzić.
5. Radny Grzegorz Matusiak zgłosił, żeby naprawić drogę w Unisławicach wiodącą koło posesji
pani Warczakowskiej.
6. Radny Andrzej Włodarzewski poinformował, że jest duże zainteresowanie zakupem gruntów
w Krzewencie na budowę domów jednorodzinnych. Zapytał czy jest możliwość dokonania takiej

zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
Kierownik Marcin Bogdalski odpowiedział, że procedura zmiany planu jest taka sama jak
utworzenie nowego planu i lepiej jest go rozszerzyć. Zdaniem kierownika niełatwo będzie
wykonać plan na terenach Natury 2000 i trzeba się liczyć z czasem.
7. Radny Andrzej Włodarzewski zgłosił, żeby wyciąć trzciny rosnące przy jeziorze
Lubiechowskim, nawieźć gruzu na drogę w Krzewencie o długości 200 m. i naprawić drogę w
Krzewencie wiodącą od wieży w kierunku jeziora Lubiechowskiego.
Ad.10. W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Rady Gminy Kowal Edward
Dominikowski stwierdził, że porządek obrad został w całości wyczerpany, podziękował radnym
za udział w obradach i zamknął XXXVIII Sesję Rady Gminy Kowal.
Sesja Rady Gminy Kowal zakończyła się o godzinie 15:45.
Na tym protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Kowal zakończono.
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