Or.0002.XXIII.21
P R O T O K Ó Ł Nr XXIII.21
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w Stołówce Zespołu Szkół w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 1:30

Ad. pkt. 1.
Otwarcia obrad XXIII sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski.
Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
Ad. pkt. 2.
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybraną została radna Agnieszka Daroszewska.
Ad. pkt. 3.
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni: Ewa Dolata vel Dolatowska i radny Paweł
Bocian. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych i gości uczestniczących
w załączeniu).
Ad. pkt. 4.
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek
obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag
do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
6. Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Boniewo
prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2021 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/ 122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata
2021-2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Boniewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu
jej rozliczania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2021-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych
o charakterze użyteczności publicznej oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad sesji rady gminy.
Porządek obrad przyjęty został 13 głosami za.
Ad. pkt 5.
Protokół z obrad XXI i XXII sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności
w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 30 czerwca 2021 r. zajmował się
wraz z współpracownikami następującymi sprawami:
Złożeniem wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Złożone zostały trzy wnioski:
1. Na modernizację dróg gminnych na kwotę dofinansowania 22 mln zł.
2. Na termomodernizację i remont gminnych obiektów komunalnych na kwotę dofinansowania
8 mln zł.
3. Na remont i modernizację obiektów pod potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w
Boniewie na kwotę dofinansowania 5,5 mln zł.
Złożony został wniosek na budowę i modernizację drogi Osiecz Mały – Bnin do Rządowego
Programu przebudowy dróg lokalnych.
Złożony został również wniosek na przejście dla pieszych, wraz z nowymi rozwiązaniami
komunikacyjnymi w miejscowości Boniewo. Rozstrzygnięty został przetarg na modernizację drogi
gminnej Lubomin Rządowy-Grójec-Arciszewo na kwotę 1.164.096 zł. oraz Żurawice na kwotę
467.545 zł. Podpisana została umowa z firmą W.P.R.D. z wykonaniem do końca lipca br.
Gmina przystąpiła do realizacji remontu dachów na budynkach komunalnych w miejscowości Osiecz
Mały i Osiecz Wielki. Rozstrzygnięte zostało złożone zapytanie o cenę na publiczny transport
zbiorowy o charakterze publicznym na liniach regulowanych. Najkorzystniejszą firmą została
wybrana firma PKS Włocławek. Rozstrzygnięty został również ostatni już przetarg na dostawę sprzętu
elektronicznego dla szkół. Wybrana została firma w drodze zapytania o cenę na dostarczanie posiłków
dla uczniów w szkole. Rozstrzygnięty został wybór firmy na odbiór azbestu od naszych mieszkańców
na 3 lata. Ogłoszona została klęska nawalnego deszczu i w tym celu powołana została komisja Dos
praw szacowania strat, zebrane zostały wnioski od rolników i odesłane do służb Wojewody.
Ponadto załatwiane były na bieżąco wszystkie sprawy należące do kompetencji.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami za.
Ad. pkt 7.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu
Gminie Boniewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych w 2021 roku i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała
została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/170/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy
i zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2021 rok. Powiedziała między innymi, że:
Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę o 443.978,62 zł z tytułu:
1. Dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego ;
- na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 7.686,60
zł,
- na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego - 1.245 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 2.172
zł,
- na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - 53,16 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne " Przebudowa przejścia dla pieszych
w miejscowości Boniewo/ ulica Parkowa i Ogrodowa" środki w kwocie 200.000 zł, koszt zadania
wynosi 240.000 zł,
- zwrot części funduszu sołeckiego kwota 33.640,02 zł,
- na dopłatę do publicznego lokalnego transportu zbiorowego - 75.816,30 zł, koszt zadania wynosi
108.000 zł
- na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota 16.120 zł.
2. Dotacja celowa od Województwa Kujawsko - Pomorskiego na udzielenie spółkom wodnym
pomocy finansowej na realizacje zadania "Czyszczenie rowów melioracyjnych z terenu gminy

Boniewo w miejscowości Lubomin Rządowy i Arciszewo" - była planowana w kwocie 30.000 zł a
otrzymano kwotę 24.000 zł, koszt zadania wynosi 48.000 zł.
3. Środki od Powiatu Włocławskiego na organizacje Dożynek Powiatowo - Gminnych - 40.000 zł.
4. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
usuwanie azbestu kwota 57.243,54 zł.
5. Zwiększono środki ze sprzedaży samochodu OSP Lubomin z przeznaczeniem na wydatki jednostki
OSP oraz z usług opiekunek domowych.
Również przeniesiono środki na wniosek Kierowników Jednostek pomiędzy działami, rozdziałami i
paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w Urzędzie i
gminnych jednostkach.
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają pytania do przedstawionych zmian do budżetu?
Nikt nie miał pytań. Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy
Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 i
poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała
została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/171/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9.
Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady powiedział, że przy zmianach do budżetu są również
zmiany do WPF. Zapytał radnych, czy mają pytania do zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Boniewo ? Nikt nie miał pytań. Wobec czego przedstawił projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2021 – 2028 i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała
została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/172/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10.
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i wyjaśnił, że koniecznością jest podjęcie uchwały
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji ze środków budżetu gminy ponieważ gmina
złożyła wniosek na dotację z przeznaczeniem na czyszczenie rowów i cieków wodnych przez Spółkę
Wodną.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
spółkom wodnym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boniewo, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała
została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/173/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2021-2023 i poddał
głosowaniu.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała
została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/174/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.pkt.12.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności publicznej oraz warunków i
zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na liniach regularnych o charakterze użyteczności
publicznej, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo i poddał głosowaniu.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała
została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/175/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 13.
Nikt nie złożył interpelacji.
Ad. pkt. 14.
W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.
Ad. pkt. 15.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział i
zamknął XXIII sesję Rady Gminy.
Protokół sporządziła
Grażyna Kwiatkowska

Sekretarz sesji
Agnieszka Daroszewska

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

