Protokół Nr III/06
z obrad sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 11 grudnia 2006 r. od godz. 9ºº do godz. 13ºº.

Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Jan Jędrusik.
Obrady protokołował Piotr Łęgowski.
Przewodniczący Rady Pan Jan Jędrusik powitał Wójta Gminy Pana Wojciecha Oskwarka,
radnych Powiatu Bydgoskiego i Gminy Nowa Wieś Wielka, Panią Sekretarz Barbarę Stepa,
Panią Skarbnik Władysławę Papis, kierowników referatów Urzędu Gminy, kierowników i
dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy
przybyłych na sesję.
Przed rozpoczęciem obrad sesji, w imieniu wszystkich obecnych, Przewodniczący Rady
zwracając się do radnej Pani Wiesławy Kaniasty i Pani Wiesławy Kowalskiej pracownika
Urzędu Gminy złoŜył najserdeczniejsze Ŝyczenia imieninowe. Następnie Przewodniczący
Rady i Wójt Gminy wręczyli solenizantkom wiązanki kwiatów.
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady III sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka otworzył Przewodniczący Rady Pan Jan
Jędrusik.
W obradach do pkt. 2 uczestniczyło 14 radnych (Pan Kazimierz Oskwarek poinformował, Ŝe
spóźni się ok. 30 min.), a od pkt. 3 – 15 radnych (w trakcie realizacji pkt. 3 przybył Pan
Kazimierz Oskwarek), co stanowi quorum wymagane art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zatem Rada jest
władna do podejmowania uchwał.
W sesji Rady Gminy uczestniczyli takŜe Wójt Gminy Pan Wojciech Oskwarek, Sekretarz
Gminy Pani Barbara Stepa, Skarbnik Gminy Pani Władysława Papis, Radca Prawny Pan
Krzysztof Nowacki, sołtysi, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy oraz
dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
<Listy obecności stanowią załącznik do protokołu>
Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował, by funkcję sekretarza obrad pełniła radna Pani
Agnieszka Karolak, która wyraziła na to zgodę. Rada Gminy jednogłośnie wybrała radną
Panią Agnieszkę Karolak na sekretarza obrad.
Ad. 3. Ustalenie porządku obrad.
Porządek obrad został radnym przekazany pismem zwołującym sesję. Przewodniczący
poinformował, Ŝe w stosunku do zapowiedzi na poprzedniej sesji, odnośnie porządku obrad
zaszły zmiany w postaci wprowadzenia do porządku obrad w pkt. 13 uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005
r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok, w pkt. 14 i 15
podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w Dziemionnie i oddania w dzierŜawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka oraz w pkt. 16 i 17
podjęcie uchwał w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś
Wielka do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy i w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
W związku z tymi zmianami Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik
Władysławę Papis o uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały – Pani Skarbnik wyjaśniła,
Ŝe niezbędne jest dokonanie przesunięć środków pomiędzy działami klasyfikacji budŜetowej
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ze względu na wniosek dyrektora ZGK, co jednakŜe nie wpływa na zwiększenie wydatków
budŜetowych.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Ryszarda Ładzińskiego
Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska o uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwał określonych w pkt. 14 i 15 – Pan R.
Ładziński wyjaśnił, Ŝe uchwała dotycząca nadania nazw ulicom wynika z potrzeby
uporządkowania i usystematyzowania numeracji oraz umoŜliwienia osobom, które się tam
budują moŜliwości zamieszkania z uwzględnieniem wszystkich wymaganych formalności;
wyjaśnił równieŜ, Ŝe druga uchwała dotyczy dzierŜaw, które w duŜej części wygasają z
początkiem przyszłego roku, oraz znalezieniem w zasobach gminnych kolejnych
nieruchomości, które mogą być przeznaczone do dzierŜawy.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Panią Sekretarz Barbarę Stepa o
uzasadnienie potrzeby wprowadzenia do porządku obrad uchwał określonych w pkt. 16 i 17.
Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe uchwały wiąŜą się z rozpoczęciem nowej kadencji, gdzie
uchwała z pkt. 16 wiąŜe się z koniecznością upowaŜnienia przez Radę Gminy
Przewodniczącego Rady do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Gminy, a druga z pkt. 17 wiąŜe się z objęciem urzędu Wójta Gminy przez Pana Wojciecha
Oskwarka i koniecznością ustalenia przez Radę wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
Po przedstawieniu uzasadnień Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub propozycje do
proponowanego porządku obrad.
Wójt Gminy Pan Wojciech Oskwarek poinformował, Ŝe w piątek zadzwonił do Urzędu
Gminy profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w sprawie, która jest znana od
dłuŜszego czasu Pani Sekretarz i poprosił o wprowadzenie do porządku obrad po pkt. 12, za
zgodą Rady, pkt. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z
Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w ramach II edycji Ogólnopolskiego programu
rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Poprosił równieŜ Panią Sekretarz o
wyjaśnienie potrzeby podjęcia uchwały. Sekretarz Gminy Pani Barbara Stepa poinformowała,
Ŝe w m-cu październiku wpłynął wniosek od nauczycielki przedszkola „Jarzębinka” w
Brzozie o umoŜliwienie przystąpienia do udziału w II edycji Ogólnopolskiego programu
rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, prowadzonego przez Narodowe Centrum
Kultury pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia juŜ są
prowadzone, a pod koniec grudnia w auli Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbędzie się
koncert prezentujący umiejętności chórów. Program ma uwraŜliwiać dzieci na muzykę oraz
pozwolić na bliski kontakt z kulturą. Zajęcia będzie koordynować nauczycielka przedszkola
Pani ElŜbieta KrzyŜanowska. Warunkiem udziału w programie i podpisania porozumienia jest
równieŜ współfinansowanie części kosztów przez Gminę w wysokości 40% z kosztu
całkowitego wynoszącego 880,00 zł. Dopiero na podstawie podpisanego porozumienia z
NCK, przedstawiciel w osobie Pani E. KrzyŜanowskiej będzie mógł podpisać umowę z NCK
na prowadzenie zajęć.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Fac wniósł o wycofanie z porządku obrad pkt. 15,
tj. projektu uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę nieruchomości stanowiących własność
Gminy Nowa Wieś Wielka. Wyjaśnił, Ŝe jego zdaniem uchwała ta wymaga korekty w części
dotyczącej tych gruntów, które dotychczas nie miały dzierŜawców, gdyŜ jest taka wola, aby te
grunty wydzierŜawić w trybie przetargu, stąd tez zachodzi konieczność korekty całej uchwały
oraz przygotowania tej uchwały po korekcie na kolejną sesję Rady jeszcze w tym roku
kalendarzowym.
W związku ze złoŜeniem dwóch propozycji do porządku obrad Przewodniczący Rady poddał
je pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie włączenia do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Narodowym Centrum Kultury w
Warszawie w ramach II edycji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych
„Śpiewająca Polska”. Obecnych podczas głosowania było 14 radnych. Rada Gminy 14
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głosami ,,za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” włączyła projekt uchwały
do porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie wyłączenia z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Nowa Wieś Wielka zawartego w pkt. 15 proponowanego porządku obrad.
Obecnych podczas głosowania było 14 radnych. Rada Gminy 14 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” wyłączyła projekt uchwały z proponowanego
porządku obrad bieŜącej sesji.
<Na sesję przybył radny Pan Kazimierz Oskwarek>
W związku z decyzją Rady Gminy, Przewodniczący Rady zaproponował, by w pkt. 15, w
miejsce wycofanego z porządku obrad projektu uchwały, znalazł się projekt uchwały w
sprawie zawarcia Porozumienia z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w ramach II
edycji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.
Następnie poddał proponowany porządek obrad, z ww. zmianą w pkt. 15, pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie. Obecnych podczas głosowania było
15 radnych. Rada Gminy 14 głosami ,,za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” przyjęła proponowany porządek obrad ze zmianą w pkt. 15.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 4 grudnia 2006 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności Wójta w okresie
między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych w roku podatkowym 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności
oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na
podatek rolny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na
podatek leśny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa
Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nowa
Wieś Wielka na 2006 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Dziemionnie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Narodowym Centrum Kultury w
Warszawie w ramach II edycji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych
„Śpiewająca Polska”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś
Wielka do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
18. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
19. Wolne wnioski.
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20. Sprawy róŜne.
21. Zakończenie obrad.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 4 grudnia 2006 r.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radny Pan Bogdan RóŜański wniósł dwie poprawki:
odnośnie numerowania protokołów – numerowanie cyframi arabskimi zgodnie ze statutem,
oraz w interpelacji radnej Wiesławy Kaniasty dot. ul. Bydgoskiej – dodanie nazwy
miejscowości, tj. „w Nowej Wsi Wielkiej”. Poinformował, Ŝe protokół był dostępny w wersji
roboczej na stronie BIP i w związku z tym zapytał radnych czy wnoszą uwagi do protokołu.
Radna Pani Wiesława Kaniasty, która była sekretarzem obrad sesji w dniu 4.12.2006 r.,
poinformowała o wynikłej w ostatniej chwili poprawce i poprosiła o uzupełnienie protokołu
w pkt. 7 – złoŜenie ślubowania przez Wójta Elekta – o imiona i nazwiska Wójtów, które
wymienił Wójt Gminy Pan Wojciech Oskwarek.
Przewodniczący Rady po konsultacji z radcą prawnym zarządził głosowanie wniesionych do
protokołu poprawek.
W związku z tym Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Fac przeprowadził głosowanie w
tej sprawie. Rada Gminy 15 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” przyjęła poprawki wniesione do protokołu.
Radna Pani Wiesława Kaniasty, która była sekretarzem obrad sesji w dniu 4.12.2006 r.,
poinformowała, Ŝe po uwzględnieniu wniesionych poprawek, nie ma więcej uwag i wnosi o
przyjęcie protokołu z sesji z dnia 4 grudnia 2006 r.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr II/06
z sesji w dniu 4 grudnia 2006 r. wraz z przyjętymi poprawkami. Rada Gminy 15 głosami
„za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr II/06 z
sesji z dnia 4 grudnia 2006 r.
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności Wójta w
okresie między sesjami.
Wójt Gminy Pan Wojciech Oskwarek poinformował, Ŝe zgodnie ze statutem Gminy, kaŜdy
porządek sesji winien zawierać sprawozdanie z wykonania uchwał i pozostałej działalności.
W związku z tym poinformował, Ŝe sprawozdanie podzielił na dwie części, z których jedna
obejmuje sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji w dniu 10.10.2006 r. przez
Radę Gminy poprzedniej kadencji. Poinformował równieŜ, Ŝe uzgodnił z Panią Sekretarz i
Referatem Organizacyjnym, Ŝe zostanie przygotowana informacja o podjętych wcześniej
uchwałach, które jeszcze są w toku realizacji.
Poinformował, Ŝe wszystkie podjęte uchwały przekazano Wojewodzie KujawskoPomorskiemu oraz ukazały się w BIP, natomiast uchwały budŜetowe zostały ponadto
przekazano do RIO.
Na prośbę Wójta Gminy realizację podjętych uchwał w dniu 10.10.2006 r., a przygotowanych
przez RGG, przedstawił kierownik referatu Pan Ryszard Ładziński.
Po tej informacji Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji pozostałych uchwał
podjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2006 r. oraz poinformował o działaniach, które
podejmował w okresie między sesjami. Poinformował Radę, Ŝe uczestniczył we wszystkich
posiedzeniach komisji Rady, z Panem Ryszardem Ładzińskim był podpisać akty notarialne
kończące sprawę sprzedaŜy dwóch działek, wraz z Panią Sekretarz pogratulował Pani Iwonie
Moskal – Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” zdobycia kolejnego stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
<Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu>
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do sprawozdania.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał Skarbnik Gminy Panią Władysławę Papis, czy koszty
wykonania podkładów geodezyjnych, o których mówił Pan R. Ładziński, a dotyczące
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kobylarnia IV, są ujęte w obecnym
budŜecie czy zaplanowano je w budŜecie przyszłorocznym?
Skarbnik Gminy Pani W. Papis poinformowała, Ŝe zaplanowane są w przyszłorocznym
budŜecie środki na ten cel w dość znacznej kwocie.
Ad. 6. Podjęcie uchwały Nr III/10/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy, Panią Władysławę Papis, o przedstawienie
uzasadnienia potrzeby podjęcia uchwały.
Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe projekt tej, jak i pozostałych uchwał podatkowych, był
omawiany na Komisji BudŜetu, Planowania i Finansów. Zaproponowano stawki podatku na
poziomie uchwalonym na rok 2006. Komisja zastanawiała się nad obniŜeniem stawki podatku
od części nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza –
poinformowała, Ŝe na komisji przedstawiła informację, Ŝe obniŜenie tego podatku o 50 gr
spowoduje w skali roku zmniejszenie wpływów do budŜetu o ok. 50 tys. zł.
Radna Pani Barbara Krawiec Przewodnicząca Komisji BudŜetu, Planowania i Finansów
poinformowała, Ŝe komisja spotkała się dwukrotnie w dniu 06.12.2006 r. i 11.12.2006 r., na
których omawiane były wszystkie projekty uchwał, a po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości,
komisja pozytywnie je zaopiniowała.
Radny Pan Grzegorz Kuczora Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
Gospodarczego poinformował, Ŝe w dniu 08.12.2006 r. komisja odbyła wspólne posiedzenie z
Komisją Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na posiedzeniu były
omawiane równieŜ uchwały w zakresie obniŜenia stawki, o której wcześniej mówiła Pani W.
Papis. Komisje uznały, Ŝe temat jest waŜny i trzeba będzie się nad nim zastanowić w roku
przyszłym. Poinformował, Ŝe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/10/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 7. Podjęcie uchwały Nr III/11/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym
2007.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy, Panią Władysławę Papis, o przedstawienie
uzasadnienia potrzeby podjęcia uchwały.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały i poinformowała, Ŝe
stawki pozostają praktycznie na poziomie z roku 2006.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe komisja budŜetowa pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Radny Pan Grzegorz Kuczora Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
Gospodarczego poinformował, Ŝe komisje nie wnoszą uwag i pozytywnie opiniują projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/11/06 w powyŜszej
sprawie.
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Ad. 8. Podjęcie uchwały Nr III/12/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniŜenia
średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 r.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy Panią Władysławę Papis o przedstawienie
uzasadnienia potrzeby podjęcia uchwały.
Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały przedstawi Pani
Wiesława Kowalska inspektor w Referacie BudŜetu i Finansów Urzędu Gminy.
Pani Wiesława Kowalska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby jej
podjęcia.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/12/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 9. Podjęcie uchwały Nr III/13/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie
gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku
podatkowym 2007.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy, Panią Władysławę Papis, o przedstawienie
uzasadnienia potrzeby podjęcia uchwały.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie potrzeby jej podjęcia.
Radna Pani Barbara Krawiec Przewodnicząca Komisji BudŜetu, Planowania i Finansów
poinformowała, Ŝe komisja wnosi by w § 1 pkt. 3 dopisać „dwóch” po słowach „powyŜej
ilości” a przed słowem „psów” oraz po słowach „w wysokości 36 zł” dopisać „w
gospodarstwie rolnym”.
<Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy w celu wyjaśnienia wątpliwości
konsultacji z radca prawnym>
Radca Prawny Pan Krzysztof Nowacki poinformował radnych, Ŝe w związku z tym, Ŝe zapisy
te znajdują się w ustawie, to nie ma potrzeby ich przepisywania do uchwały i w związku z
tym proponuje pozostawienie zapisów projektu uchwały bez wniesionych poprawek.
Radny Pan Grzegorz Kuczora Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
Gospodarczego poinformował, Ŝe komisje pozytywnie odniosły się do projektu uchwały i
proponują przyjąć go bez zmian.
Radca Prawny Pan Krzysztof Nowacki poinformował radnych, Ŝe z dniem 8 grudnia 2006 r.
został złoŜony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach lokalnych, w którym rozdział
dotyczący podatku od posiadania psów został całkowicie wykreślony, i nie będzie podatku
tylko opłata do 100 zł, od posiadania psa przez osobę fizyczną.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/13/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 10. Podjęcie uchwały Nr III/14/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe istnieje wymóg podjęcia takiej uchwały, jak i dwóch
kolejnych, i nie ma powodów by nad projektem uchwały debatować. Następnie
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
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Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/14/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 11. Podjęcie uchwały Nr III/15/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/15/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 12. Podjęcie uchwały Nr III/16/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/16/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 13. Podjęcie uchwały Nr III/17/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy, Panią Władysławę Papis, o przedstawienie
uzasadnienia potrzeby podjęcia uchwały.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie potrzeby jej podjęcia.
Radna Pani Barbara Krawiec Przewodnicząca Komisji BudŜetu, Planowania i Finansów
przedstawiła stanowisko komisji w sprawie projektu uchwały i poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie.
Przewodniczący Rady poprosił o dodanie w § 2. przed cyfrą 2 znaku „§”, którego zabrakło w
projekcie uchwały, następnie przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 14 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr III/17/06 w
powyŜszej sprawie.
<Przewodniczący Rady zarządził 15-minutową przerwę>
Ad. 14. Podjęcie uchwały Nr III/18/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie w sprawie
nadania nazw ulic w Dziemionnie.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Pan Ryszard Ładziński Kierownik RGG przedstawił uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały
i poinformował radnych w efekcie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, następuje rozwój Gminy, mieszkańcy wznoszą budynki i występują z
wnioskami o wydanie zaświadczeń o numerach adresowych. W związku z tym zachodzi
potrzeba unormowania nazewnictwa i numerów adresowych. Ponadto poinformował,
Ŝe nazwy ulic przedstawione w projekcie są wynikiem inicjatywy oddolnej Rady Sołeckiej
m. Dziemionna.
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Radny Pan Grzegorz Kuczora Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
Gospodarczego poinformował, Ŝe komisje pozytywnie odniosły się do projektu uchwały i
wnoszą o jej podjęcie, tym bardziej, Ŝe projekt przygotowano w wyniku inicjatywy
mieszkańców sołectwa.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i go pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/18/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 15. Podjęcie uchwały Nr III/19/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie w sprawie
zawarcia Porozumienia z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w ramach II
edycji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.
Przewodniczący Rady poprosił Sekretarz Gminy, Panią Barbarę Stepa, o uzasadnienie
potrzeby podjęcia uchwały.
Sekretarz Gminy Pani Barbara Stepa wyjaśniła, Ŝe tak jak wcześniej informowała, podjęcie
uchwały wynika z potrzeby zawarcia porozumienia i przystąpienia do realizacji programu
oraz pokrycia części kosztów związanych z jego realizacją – 40% z kwoty 880,00 zł.
Wyjaśniła, Ŝe Gmina przystąpiła by pierwszy raz do tego programu, a jej reprezentantem
byłaby wnioskodawczyni Pani ElŜbieta KrzyŜanowska. Sam program skierowany jest do
dzieci w wieku przedszkolnym, a do II edycji programu na terenie kraju przystąpiło ponad
300 gmin. Poprosiła równieŜ o podjęcie uchwały, co umoŜliwi dzieciom realizację
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz bliski kontakt z muzyką i kulturą.
Radna Pani Wiesława Kaniasty zapytała, czy moŜna ustanowić Panią ElŜbietę KrzyŜanowską
koordynatorem lokalnym, bo w Przedszkolu „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej nic na temat
tego programu nie wiadomo. Zapytała równieŜ na co przeznaczone są środki, o których mowa
w projekcie – czy na przejazd?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe środki w kwocie 325,00 zł nie są na przejazd, tylko są to
środki pokrywające koszty osobowe prowadzenia zajęć w formie chóru. Co do sprawy
ustanowienia koordynatora, Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe nie ma przeszkód Ŝeby Pani
E. KrzyŜanowska została koordynatorem, ale Gmina bierze pierwszy raz udział w tym
programie, a Narodowe Centrum Kultury prowadzi wiele programów i nie wiadomo jakie
będzie realizować w 2007 r. oraz czy będzie III edycja tego konkretnego programu.
Przewodniczący Rady wyraził opinię, Ŝe komisja budŜetowa wykorzysta ten pomysł, zaprosi
na posiedzenie Panią E. KrzyŜanowską i zastanowi się czy nie rozszerzyć tej inicjatywy
równieŜ na przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał Panią Skarbnik z jakiego działu klasyfikacji budŜetowej
zostaną pokryte koszty, o których mowa w projekcie uchwały.
Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe z działu „Promocja Gminy”.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/19/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 16. Podjęcie uchwały Nr III/20/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie upowaŜnienia
Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka do dokonywania czynności z
zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady poprosił Sekretarz Gminy, Panią Barbarę Stepa, o uzasadnienie
potrzeby podjęcia uchwały.
8

Sekretarz Gminy Pani Barbara Stepa wyjaśniła, Ŝe w związku z wyborem nowej Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka i objęciem urzędu Wójta Gminy przez Pana Wojciecha Oskwarka oraz w
związku z art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, zachodzi konieczność podjęcia
uchwały upowaŜniającej Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania wszystkich
czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy, z wyłączeniem spraw związanych z
ustaleniem wynagrodzenia, które w świetle obowiązującego prawa naleŜą do wyłącznej
kompetencji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 15 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/20/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 17. Podjęcie uchwały Nr III/21/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Wójt Gminy Pan Wojciech Oskwarek poinformował radnych, Ŝe podejmując decyzję o
kandydowaniu na Urząd Wójta Gminy, pieniądze nigdy nie były dla niego rzeczą waŜną, lecz
słuŜba mieszkańcom. Poprosił radnych by podejmując uchwałę, jeŜeli nie będą chcieli
obniŜyć wynagrodzenia poniŜej tego jakie otrzymywał Wójt Pan Jacek Kruszyna, to Ŝeby, w
związku z napiętym budŜetem i wydatkami, zachować intencję Wójta i niczego nie
podwyŜszać.
Wójt Gminy zwrócił się do Przewodniczącego Rady o moŜliwość opuszczenia sali obrad na
czas dyskusji i głosowania uchwały, na co Przewodniczący wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poprosił Sekretarz Gminy Panią Barbarę Stepa o omówienie projektu
tej uchwały.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe w chwili obecnej wynagrodzenie ustala się wedle zasad
określonych w rozporządzeniu z dnia 2 sierpnia 2005 r. – gdzie wynagrodzenie wójta w
gminach do 15 tys. mieszkańców ustala się według obowiązujących widełek płacowych:
- wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3450-4630 zł;
- dodatek funkcyjny w przedziale 1080-1550 zł;
- przysługuje równieŜ dodatek specjalny w przedziale 20-40 % wysokości kwoty łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe w uchwale nie jest ujęty dodatek staŜowy, gdyŜ jest on
dodatkiem obligatoryjnym przysługującym kaŜdemu pracownikowi i wynikającym z regulacji
kodeksu pracy – w przypadku Pana Wójta wynosi on na dzień dzisiejszy maksymalną
moŜliwą stawkę tj. 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym tabelę prezentującą wynagrodzenia wójtów gmin
sąsiednich i informującą, gdzie uchwały w tej sprawie zostały podjęte oraz jak wyglądały
składniki wynagrodzenia Wójta Pana Jacka Kruszyny. Składniki te przedstawiały się, po
wniesieniu sprostowania przez Panią Sekretarz, w sposób następujący:
-wyn. zasadnicze - 3800 zł;
- dod. funkcyjny - 1400 zł;
- dod. specjalny – 20% (tj. 1040 zł)
oraz tzw. „kilometrówka” miesięcznie w ilości 300 km i miesięczny limit na telefon
komórkowy w wysokości 150 zł. Przewodniczący poprosił radną Panią Barbarę Krawiec o
przedstawienie propozycji komisji budŜetowej.
Radna Pani Barbara Krawiec Przewodnicząca Komisji BudŜetu, Planowania i Finansów
poinformowała, Ŝe komisja proponuje dodać w § 1 – pkt. 3 o treści dodatek specjalny, gdyŜ w
projekcie uchwały tego punktu nie ma, a następnie przedstawiła stanowisko komisji co do
poszczególnych składników wynagrodzenia, informując, Ŝe komisja brała pod uwagę
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wysokości z poprzedniej kadencji, wynagrodzenia wójtów innych gmin oraz fakt rezygnacji z
tzw. „kilometrówki” oraz najprawdopodobniej z limitu na telefon komórkowy:
-wyn. zasadnicze – 4200 zł;
- dod. funkcyjny – 1200 zł;
- dod. specjalny – 25% (tj. 1350 zł).
Radny Pan Bogdan RóŜański wyraził opinię, Ŝe komisja budŜetowa omawiając składniki nie
znała wysokości dodatku funkcyjnego Wójta poprzedniej kadencji, a skoro wynosił on 1400
zł, to radny wniósł o utrzymanie tego dodatku w tej samej wysokości, tj. 1400 zł.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał za co właściwie jest ten dodatek specjalny i czy Wójt Pan
Jacek Kruszyna miał ten dodatek?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, Ŝe dodatek specjalny przyznaje Rada Gminy i w świetle prawa
jest obligatoryjny, aczkolwiek brakuje jasnej interpretacji za jakiego typu działania
przysługuje. Potwierdziła, Ŝe Wójt Pan Jacek Kruszyna miał ten dodatek przyznany, po
dwóch latach od początku kadencji, kiedy ten dodatek znalazł się w przepisach ustawy o
pracownikach samorządowych.
Przewodniczący Rady potwierdził, Ŝe kiedyś tego dodatku nie było, natomiast od dwóch lat
znajduje się stosowny zapis, a z posiadanych informacji wynika, Ŝe praktycznie nie ma wójta,
który nie miałby tego dodatku przyznanego i stwierdził, Ŝe Rada nie powinna go zabierać,
chyba, Ŝe byłaby tragiczna sytuacja finansowa Gminy.
Sekretarz Gminy dodała, Ŝe wójtom, burmistrzom i prezydentom miast nie przysługują
nagrody.
Wiceprzewodniczący Rady złoŜył wniosek formalny, by wszystkie składniki wynagrodzenia
zostawić w tej samej wysokości jakie miał Wójt Pan Jacek Kruszyna:
-wyn. zasadnicze - 3800 zł;
- dod. funkcyjny - 1400 zł;
- dod. specjalny – 20% (tj. 1040 zł).
Radna Pani Wiesława Kaniasty wyjaśniła, Ŝe celem komisji było zrekompensowanie Wójtowi
rezygnacji z tzw. „kilometrówki” i ryczałtu na telefon.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Pana Sławomira
Faca, by składniki wynagrodzenia pozostawić na poziomie niezmienionym w stosunku do
składników wynagrodzenia Wójta kadencji 2002-2006. Obecnych podczas głosowania było
15 radnych. Rada Gminy przy 4 głosach ,,za”, 10 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” odrzuciła wniosek formalny zgłoszony przez radnego Pana
Sławomira Faca.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, przedstawiając wysokość poszczególnych
składników wynagrodzenia, tj.:
-wyn. zasadnicze – 4200 zł;
- dod. funkcyjny – 1400 zł;
- dod. specjalny – 25%;
i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 13 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/21/06 w
powyŜszej sprawie.
<Przewodniczący Rady zarządził 5-minutową przerwę>
Ad. 18. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje.
Wójt Gminy Pan Wojciech Oskwarek zwrócił się z prośbą o umoŜliwienie udzielenia
odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji – Przewodniczący Rady wyraził
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zgodę – wobec czego Wójt Gminy poprosił Pana Sławomira Sileckiego Kierownika RBI o
przedstawienie odpowiedzi.
Pan Sławomir Silecki udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje w kolejności ich
zgłaszania:
- odnośnie wiat przystankowych Urząd Gminy czeka na wycenę naprawy wiat, tak by
naprawiono je do świąt (int. R. Zareckiego);
- odnośnie ścieŜki do Kobylarni – we wnioskach złoŜonych do budŜetu przez Sołectwo
Olimpin tej inwestycji nie wykazano, w związku z czym nie ujęto jej w projekcie budŜetu
Gminy na 2007 r. – radny Pan Roman Zarecki zwrócił uwagę, Ŝe taki wniosek złoŜył na
poprzedniej sesji, na co radny Pan Sławomir Fac odpowiedział, Ŝe w takim trybie nie moŜna
składać wniosków do budŜetu. Pan S. Silecki wyjaśnił, Ŝe taka inwestycja nie jest tania, ale w
ciągu roku moŜna wnosić zmiany do budŜetu i jeŜeli środki na to pozwolą, to moŜna ją
uwzględnić;
- odnośnie wiat przystankowych w Brzozie (int. A. Karolak) w budŜecie środki na te cele
zostaną napewno zabezpieczone, aczkolwiek trzeba tę kwestię rozwaŜyć w aspekcie całej
Gminy, z naprawą zniszczonych wiat w pierwszej kolejności oraz postawienia nowych w
miejscach gdzie ich nie ma;
- odnośnie koszy między ul. Łabiszyńską a ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie
(int. M. Ślesińskiego) w budŜecie zabezpieczono środki na zakup koszy, które zostaną
zamówione;
- odnośnie oświetlenia na przystanku w Kobylarni (int. R. Zareckiego) po wizji
przedstawiciela „energetyki inowrocławskiej” stwierdzono, Ŝe niezbędnym będzie
postawienie nowego słupa oświetleniowego, i naleŜy nad tym się zastanowić, bo na razie
środki na oświetlenie w budŜecie na rok 2007 nie są planowane, choć zadanie to jest jak
najbardziej słuszne ze względu na dzieci dojeŜdŜające do szkół;
- odnośnie przystanku w Smolnie (int. R. Zareckiego) wysłano pisma do Wojewódzkiego
Zarządu Dróg o przesunięcie tego przestanku – na razie udzielono ustnej obietnicy, Ŝe pojawi
się przedstawiciel Zarządu, który na miejscu sprawdzi jak to wygląda
i być moŜe od razu zostanie podjęta decyzja w tej sprawie;
- odnośnie wycięcia krzaków na drodze powiatowej do Dąbrowy Wielkiej
(int. J. Szczepańskiego), dołączono do tego drogę do Leszyc – odbyto rozmowy telefoniczne
i obecnie czekamy na odpowiedź kiedy pracownicy zatrudnieni przez Starostwo Powiatowe
przyjadą i zajmą się najniebezpieczniejszymi fragmentami tych dróg do końca tego roku,
natomiast pozostałe prace w tym względzie zostaną wykonane na wiosnę przyszłego roku.
Interpelacje radnych na obecnej sesji:
- Radny Pan Waldemar Michniewicz – zgłosił potrzebę powrotu do pomysłu powołania
StraŜy Gminnej, w celu podjęcia przez tę słuŜbę działań porządkowych na terenie Prądocina i
Brzozy; wniósł równieŜ od odświeŜenie sprawy budowy zatok przystankowych w Prądocinie;
- Radna Pani Wiesława Kaniasty – zapytała kiedy zostaną usunięte zdemontowane lampy z
terenu Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej, przeszkadzają one w dojeździe samochodom
zaopatrzenia; wniosła równieŜ o pomoc starszej pani mieszkającej na posesji przy
ul. Bydgoskiej 2, gdzie rodzina poprzedniego lokatora pozostawiła bałagan (meble itp.),
a pani ta sama sobie z tym nie poradzi – radna poinformował, Ŝe ten problem zgłaszała juŜ
wcześniej Wójtowi Panu Jackowi Kruszynie;
- Radny Roman Zarecki – zgłosił, Ŝe na przystanku w Kobylarni oraz w Brzozie po opadach
stoi woda; wniósł o wytyczenie i utwardzenie w Kobylarni drogi od przystanku do posesji
Pana Franciszka Motławskiego; zapytał o moŜliwość postawienia lamp od kładki do
cmentarza, gdyŜ w czasie mgieł jest na tamtejszym zakręcie drogi bardzo niebezpiecznie;
stwierdził, Ŝe obiecano lampy dla Starego Olimpina w stronę przejścia do Przyłęk –
Przewodniczący Rady zapytał radnego kto obiecał – radny stwierdził, Ŝe były takie rozmowy
na Radzie Sołeckiej i być moŜe źle zrozumiano ludzi, bo lampy ustawiono w innym miejscu,
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niŜ chcieli mieszkańcy, a w tym rejonie jest ciemno i niebezpiecznie; zapytał czy jest
zaplanowane przygotowanie projektów ulic na Osiedlu Olimpin;
- Radna Pani Barbara Krawiec zapytała kiedy zostanie naprawiony chodnik przy grocie gdzie
ustawiono nowy słup energetyczny, a jeszcze Wójt Pan Jacek Kruszyna obiecał wykonanie
całości tego chodnika aŜ do torów kolejowych – Pan Sławomir Silecki poinformował, Ŝe był
przetarg na przebudowę niewykonanej części chodnika przy ul. Przemysłowej, ale ze względu
na wysokie oferty odstąpiono od przebudowy tej części chodnika, ale moŜna przystąpić do
przebudowy znajdującego się tam skrzyŜowania; co do zatok w Prądocinie to z
korespondencji wynika, Ŝe przy przebudowie drogi krajowej zatoki w Prądocinie zostaną
wykonane, ale Urząd czeka na potwierdzenie tego faktu; co do lamp zgłoszonych w
interpelacji Pana Romana Zareckiego, to istnieje taka moŜliwość, ale pod warunkiem
wprowadzenia tego zadania do budŜetu, a to wiąŜe się ze znalezieniem środków na ten cel.
- Radny Pan Grzegorz Kuczora – zapytał o moŜliwość ustawienia w Brzozie i w Nowej Wsi
Wielkiej duŜych kontenerów, Ŝeby mieszkańcy mogli wyrzucać śmieci o duŜych gabarytach –
Pan Sławomir Silecki odpowiedział, Ŝe firma Remondis ustawiła dwa pojemniki na odpady
elektryczne i elektroniczne przy wjazdach do oczyszczalni w Dziemionnie i Brzozie, z uwagi
na fakt, iŜ kontenery zamykane są na kłódki. Obsługa oczyszczalni posiada klucze do tych
kontenerów i moŜna te odpady tam wywozić. Kontenery stoją w tych miejscach ze względu
na to, Ŝe w innych miejscach nikt nie miałby nad tym kontroli. Na drugi rok planowane są
większe kontenery; co do odpadów o większych gabarytach, czy po remontach - czysty gruz
Gmina przyjmie do wypełniania i utwardzania dróg, natomiast generalnie na pozostałe śmieci
wielkogabarytowe mieszkańcy mogą w dowolnej firmie (np. Remondis, Taro, czy Corimp)
zamówić kontenery, które te firmy przywoŜą i zabierają po zapełnieniu. Poinformował
równieŜ, Ŝe dysponuje numerem telefonu do firmy, na którą natknął się przypadkowo, a która
odbiera wielkogabarytowe odpady, głównie meble, oddający te odpady nie płaci za przyjazd i
ich odbiór. Poinformował równieŜ, Ŝe jeŜeli będzie taka potrzeba, to moŜna ustalić terminy w
danym roku odbioru takich odpadów, zamówić kontenery i ustawić je w ustalonych
miejscach, dodał Ŝe ponadto taką usługę raz do roku wykonują Ogrody Działkowe ustawiając
kontener; co do lamp na terenie przedszkola (int. W. Kaniasty) do końca tygodnia lampy
zostaną usunięte.
- Radny Pan Maciej Ślesiński zapytał w sprawie budowy ul. Polnej w Brzozie, gdyŜ otrzymał
informację o skargach mieszkańców, Ŝe firma wykonująca Ŝąda jakichś dodatkowych opłat –
Pan Sławomir Silecki poinformował, Ŝe na stronie www.brzoza.net.pl pojawił się artykuł w
tej sprawie, informujący, Ŝe za zgodą mieszkańców wykonawca za opłatą wykonuje obniŜenia
do wjazdów na posesje; jest informacja, Ŝe nikt nie uzgadniał projektów i Ŝe nikt się nie
interesował. Wyjaśnił, Ŝe na tej budowie jest kilka razy w tygodni, ponadto wszelkie
wątpliwości telefonicznie zgłasza inspektor nadzoru Pan Lewandowski. Poinformował, Ŝe po
tym artykule odbył spotkanie z Panem Skotarskim, Panią Wójcik i Panem Lewandowskim,
którzy ustosunkowali się do tego pisemnie. Problemy pojawiają się na tle wykonywania czy
poszerzania wjazdów do nieruchomości, które nie zostały uwzględnione w planie. Po
wykonaniu dokumentacji i planu kaŜdy z mieszkańców ma prawo sprawdzić czy wjazd do
jego posesji jest uwzględniony. W czasie projektowania projektant na wizji lokalnej
sprawdza, czy do danej posesji jest brama – jeŜeli jest to uwzględnia ją w danym miejscu w
projekcie (nie projektuje dwóch wjazdów jeŜeli jest tylko jedna brama). JeŜeli były działki
puste to wykonawca skontaktował się z kaŜdym z właścicieli i uzgodnił z nim miejsca
wjazdów. Obecnie okazuje się, Ŝe część osób chce poszerzania wjazdu lub kolejnego, bo ma
wjazd do garaŜu, a nie ma na teren posesji. Urząd działa dla mieszkańców, więc nieprawdą
jest, Ŝe nic nie zostało uzgodnione czy nikt nad tą inwestycją nie panuje. Natomiast później
okazuje się, Ŝe ktoś się w ogóle do Urzędu nie zgłosił z taką sprawą, więc skąd moŜna było
wiedzieć, Ŝe jest taka potrzeba (poszerzenia czy drugiego wjazdu). Odbyły się spotkania i
podjęto działania, Ŝe na dwóch działkach zostaną wykonane wjazdy. Sprawa mogła być
załatwiona od razu tylko, Ŝe nikt się do nas w tej kwestii nie zgłosił. Wykonawca natomiast
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zapewnił, Ŝe jeŜeli nie ma dojścia do danej posesji to zawsze kontaktuje się z właścicielem i
uzgadnia sprawę.
Wójt Gminy Pan Wojciech Oskwarek poinformował, Ŝe odpowiedzi na interpelacje radni
będą otrzymywali od razu na sesji, jeŜeli będzie taka moŜliwość, a w sprawach trudniejszych
odpowiedzi zostaną udzielone na sesji kolejnej, tak by nie rzucać słów na wiatr, a dokładnie
przeanalizować poszczególne problemy. Jednocześnie wyraził zadowolenie z troski radnych o
czystość i bezpieczeństwo na terenie Gminy. Wyraził natomiast zmartwienie kwestią
związaną z oświetleniem, ale jednocześnie poinformował, Ŝe nie ma potrzeby pośpiechu z
uchwalaniem budŜetu na 2007 r. – stwierdził, Ŝe na podstawie interpelacji i projektu budŜetu
wszystkie sprawy zostaną przeanalizowane tak, by budŜet moŜna było spokojnie realizować
bez większych zmian. W sprawie odpadów wielkogabarytowych Wójt stwierdził, Ŝe
potrzebna jest pełna informacja o ustawionych kontenerach oraz zaproponował ustalenie
jednego lub dwóch dni w roku kiedy przez Gminę będą przejeŜdŜać samochody i odbierać od
mieszkańców odpady duŜych rozmiarów.
Ad. 19. Wolne wnioski.
1. Pan Czesław Pachut Sołtys Nowej Wsi Wielkiej – wniósł o oczyszczenie z krzaków ul.
Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej od tartaku do ul. Konwaliowej.
2. Pan Edward Majewski Sołtys Dobromierza – zwrócił uwagę na sprawę płatności podatku
za budynki inwentarskie przez gospodarzy, którzy pozbyli się ziemi i przeszli na renty.
Stwierdził, Ŝe w sytuacji, gdy jest to budynek stary to moŜna go rozebrać, natomiast jeŜeli
budynek jest w dobrym stanie to jego rozbiórka znacznie obniŜa wartość nieruchomości,
ale z drugiej strony gospodarz, który go posiada płaci podatek ponad 3 zł za m² mimo, Ŝe
działalności rolniczej juŜ nie prowadzi. Stwierdził, Ŝe przyznane renty nie są aŜ tak
wysokie. Zapytał czy nie ma moŜliwości by stawkę te obniŜyć w przyszłości, bądź
gospodarzy w takiej sytuacji zwolnić z tych opłat – Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe
moŜna złoŜyć wniosek o umorzenie do Urzędu Gminy i wyraził nadzieję, Ŝe w takich
sytuacjach Pan Wójt będzie takie wnioski uwzględniał pozytywnie, czyli umarzał. –
Jednocześnie Sołtys poparł propozycję wywozu śmieci wielkogabarytowych złoŜoną przez
Pana Wójta.
3. Wójt Gminy Pan Wojciech Oskwarek – poinformował, Ŝe Wójt Pan Jacek Kruszyna na
koniec kadencji sporządził protokół przekazania, z którego wynikają sprawy w toku, o
których radni powinni mieć pełną wiedzę:
- sprawa cywilna z powództwa Edmunda i Bogumiły Nowickich oraz Magdaleny
Mikołajewskiej przeciwko Gminie Nowa Wieś Wielka o wydanie 153 m² gruntu o
wartości, zdaniem powodów, 29.470,00 zł - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sprawę
prowadziła Pani GraŜyna Timm – sprawę przejął Pan Krzysztof Nowacki – sprawa jest w
zawieszeniu;
- z powództwa Aleksandra Królikowskiego przeciwko Wójtowi Gminy Nowa Wieś
Wielka o ustalenie stosunku pracy – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VII Wydział Pracy,
sprawę prowadzi Pan Krzysztof Nowacki – 18 stycznia 2007 r. będzie kolejne posiedzenie;
- z powództwa Gminy Nowa Wieś Wielka przeciwko Krystynie Nalińskiej i Staroście
Bydgoskiemu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym –
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny;
- postępowanie egzekucyjne przeciwko Marian Janiak, Turek. ul. Kaliska 71 a, na
podstawie tytułu wykonawczego nakaz zapłaty z dn. 26.08.2005 r. – postępowanie w toku;
- postępowanie przeciwko dłuŜnikowi Andrzej Opłatek Firma Andrewex z Tuliszowa o
zwrot kosztów 21.255,74 zł – sprawa będzie wkrótce sfinalizowana;
- Na terenie Urzędu Gminy prowadzona jest równieŜ kontrola zewnętrzna przez
NajwyŜszą Izbę Kontroli – „Wykup gruntów pod budowę dróg”.
4. Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Fac zgłosił uwagę techniczną odnośnie
zgłaszania wniosków do budŜetu o charakterze inwestycyjnym, zmieniających przyjęty
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plan. JeŜeli chodzi o wnioski do budŜetu na kolejny rok to zgłaszane są do dnia 30
września danego roku i opracowywane na sesjach roboczych nad budŜetem. JeŜeli zaś
dotyczą zmian w aktualnym budŜecie i wprowadzają nowe zadanie inwestycyjne to muszą
być zgłaszane w trybie statutowym, tj. w postaci przygotowanej uchwały, którą moŜe
wnieść 3 radnych, klub radnych, komisja lub Wójt Gminy do Przewodniczącego Rady,
który po rozpatrzeniu moŜe projekt uchwały włączyć do porządku obrad.
Ad. 20. Sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe zmienił nieco strukturę porządku obrad, zgodnie z
literą Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka; poinformował, Ŝe brał udział w przygotowaniu
materiałów na sesję i przygotował prezentację multimedialną, wziął udział we wszystkich
posiedzeniach komisji Rady Gminy, oraz w spotkaniu Wójta Gminy z pracownikami Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe informację dotyczącą waŜnej dla radnych sprawy
składania oświadczeń majątkowych przedstawi Radca Prawny Pan Krzysztof Nowacki.
Ponadto radni otrzymali po 3 egzemplarze przygotowanych formularzy oświadczeń
majątkowych oraz pisemną informację na temat ich wypełniania, przygotowaną przez
mecenasa Pana Krzysztofa Nowackiego.
Pan Krzysztof Nowacki przedstawił radnym przygotowaną informację prawną. Poinformował
równieŜ, Ŝe w razie pytań i wątpliwości słuŜy pomocą. Przypomniał równieŜ o obowiązku
złoŜenia przez radnych oświadczeń (nie w formie formularza) odnośnie umów
cywilnoprawnych zawartych przez członków rodziny z jednostkami i organami gminy oraz
prowadzonej na terenie gminy działalności gospodarczej przez radnego. Uczulił, Ŝe podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniach zagroŜone jest sankcjami z kodeksu
karnego
<Kopia informacji prawnej stanowi załącznik do protokołu>
Wójt Gminy podziękował, za szczegółową informację, potwierdzając, Ŝe mecenas jest trzy
razy w tygodniu w Urzędzie Gminy i słuŜy pomocą; poinformował, Ŝe radnym zostaną
wręczone wykazy stanowisk w Urzędzie Gminy wraz z numerami telefonów; zapytał równieŜ
czy do oświadczeń majątkowych składanych na początku kadencji naleŜy dołączyć PIT?
Pan Krzysztof Nowacki poinformował, Ŝe naleŜy dołączyć PIT, gdyŜ będzie on podstawą do
porównań z kolejnymi składanymi oświadczeniami majątkowymi.
Radna Wiesława Kaniasty zapytała czy w związku z tym, Ŝe juŜ raz składała PIT kończąc
kadencję dyrektora, musi złoŜyć PIT ponownie – Mecenas potwierdził, Ŝe tak.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wspólnie z Panem Piotrem Łęgowskim postara się
udostępnić radnym formularz oświadczenia majątkowego w formie elektronicznej w BIP.
Poprosił równieŜ, aby z pytaniami odnośnie oświadczeń zwracać się juŜ indywidualnie do
radcy prawnego.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe trzeba przygotować plan pracy Rady Gminy, a ten
opiera się na planach pracy poszczególnych komisji, w związku z czym zwrócił się do
przewodniczących komisji stałych o przygotowanie i dostarczenia w jak najszybszym
terminie planów pracy na 2007 rok.
Przewodniczący Rady poinformował równieŜ, Ŝe planowany termin kolejnej sesji Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka to dzień 29 grudnia 2006 r., równieŜ w godzinach porannych,
czyli o godz. 9ºº.
Wójt Gminy poinformował, Ŝe tak wczesna godzina rozpoczęcia obrad sesji wynika z faktu,
Ŝe trzeba w związku z końcem roku budŜetowego pewne sprawy finansowe zakończyć,
przekazać na konta i rozliczyć się z bankiem, gdyŜ dzień 30.12.2006 r. to sobota i wtedy nie
będzie juŜ takiej moŜliwości.
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Ad. 21. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, podziękował
wszystkim zebranym za przybycie i dokonał zamknięcia obrad III sesji Rady Gminy Nowa
Wieś Wielka.

Protokolant sesji

Sekretarz obrad

Piotr Łęgowski

Agnieszka Karolak
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