Or.0012.19.2021
PROTOKÓŁ Nr 19.21
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 30 czerwca 2021 r.
w godzinach od 9:15 do 9:45
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy
wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy
obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady o godzinie
9:15 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 członków
komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni radni: Ewa Dolata Vel Dolatowska i
Marcin Stawicki.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść,
zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego
porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 członków komisji, który przedstawiał
się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Boniewo.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.
Ad. pkt 2.
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady i wyjaśnił
radnym temat przetargu na drogi. Przetarg przeszedł pomyślnie i nie trzeba będzie
dokonywać zmian w budżecie.
Następnie Wójt Gminy szczegółowo zapoznał z ofertami jakie zostały złożone na
modernizacje planowanych dróg gminnych. Poinformował o propozycji zorganizowania
mobilnego punktu szczepień, by umożliwić mieszkańcom naszej gminy zaszczepienie się
szczepionką jedno dawkową. Temat ten jest już zgłoszony i czekamy na decyzję.
Wójt Gminy powiedział, że jeżeli będziemy mieć potwierdzenie o szczepieniu to
zorganizowalibyśmy imprezę i być może z bonusami, ale temat trzeba byłoby jeszcze
przedyskutować.
Z kolei Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia cen
biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami
w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Boniewo oraz projekt
uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności
Publicznej na terenie Gminy Boniewo. Powiedział, że takie uchwały obowiązują
w ościennych gminach. Poinformował o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
utworzenia Dziennego Domu Pobytu w Boniewie. Zmiana dotyczy nieodpłatnego
uczestnictwa w DPS i taki zapis został wprowadzony.
Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2021 rok. Wyjaśniła, że
zmiany dotyczą w szczególności zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne „ Budowa
placu zabaw w miejscowości Boniewo” w kwocie 40.000 zł, wprowadzenia dotacji od
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przeniesień środków pomiędzy paragrafami i
rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Ad. pkt. 3.
W punkcie tym głos zabrał radny Paweł Bocian i powiedział, że skoro zostały
zaoszczędzone środki na przetargach, to czy jest już propozycja ich rozdysponowania.
Skarbnik Gminy powiedziała, że dostaliśmy mniej dotacji i nie ma mowy na zwiększenie i
dzielenie środków. Wyjaśniła szczegółowo temat różnicy tych środków.
Radny Paweł Bocian zapytał, czy mamy środki dla osób, które się zaszczepią?
Wójt Gminy odpowiedział, że musimy się zmieścić w tych 10.000 zł ( na COVID) i może
znajdziemy jeszcze jakieś środki dodatkowe w naszym budżecie- ale to jest sprawa umowna.
Radny Paweł Bocian zaproponował dla każdego zaszczepionego gadżet.
Przewodniczący Rady powiedział, że bardzo mało już mieszkańców się zaszczepi.
Wójt Gminy poinformował o organizacji „V edycji biegu pamięci” oraz marszu nornic
walking dla uczczenia żołnierzy „Armii Pomorze” walczących pod Szczytnem w dniach 1112 września 1939 r. Zapoznał radnych z planem organizowanej imprezy.
Ad. pkt 4. Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał
Przewodniczący Rady.
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