OR.II.0012.2.2018

Protokół Nr 2/2018
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino,
które odbyło się w dniu 7 marca 2018r.

Komisje spotkały się o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Smołdzino. Obecni byli
członkowie Komisji zgodnie z załączonymi listami obecności /załączniki nr 1, nr 2, nr 3,
nr 4 do protokołu/.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1. Pan Arkadiusz Walach

- Wójt Gminy

2. Pan Janusz Dzierzba

- Sekretarz Gminy

3. Pani Milena Żydyk

- Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca obrad – radna Izabela Smagoń (Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki,
Budżetu i Rolnictwa) dokonała otwarcia posiedzenia Komisji i po powitaniu zebranych
przedstawiła porządek obrad:
1. Omówienie przygotowań do sezonu turystycznego – zaopiniowanie kalendarza imprez na 2018 r.
2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży i dzierżawy w 2018 roku.
3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Prowadząca obrady przypomniała, że radni otrzymali w materiałach na sesję kalendarz imprez
zaplanowanych na terenie gminy w 2018 r.
/Kalendarz imprez stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Następnie poprosiła Wójta o omówienie tematu.
Wójt poinformował, że w przedstawionym kalendarzu ujęte są wydarzenia, które zostały zgłoszone
przez różne instytucje. Poza wymienionymi imprezami odbędzie się jeszcze wiele innych, które
dopiero są na etapie uzgadniania, m.in. impreza Mountain Terrain Bike (MTB) - zawody terenowe
na rowerach górskich. Rajd rowerowy odbyłby się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego przy
Górze Rowokół. Wójt przekazał, że nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie do realizacji tej imprezy
z uwagi na duże koszty organizacyjne (20 000,00 zł – 30 000,00 zł), a także kwestię wykonania
wszelkiego rodzaju zabezpieczeń na trasie przejazdu. Kolejnym tematem do rozwiązania,
związanym z realizacją rajdu, jest konieczność zamknięcia na kilka godzin drogi powiatowej. Wójt

przyznał, że jeżeli wszystkie kwestie uda się rozwiązać, to przedsięwzięcie zostanie wpisane do
kalendarza imprez.
Przewodnicząca obrad – radna Izabela Smagoń (Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki,
Budżetu i Rolnictwa) zapytała o termin tej imprezy.
Wójt odpowiedział, że rajd rowerowy odbyłby się po sezonie letnim, najprawdopodobniej we
wrześniu. Kontynuując temat sezonu turystycznego, poinformował, że aktualnie przygotowywane
są dokumenty związane z miejscem wykorzystywanym do kąpieli. Zmianie uległy przepisy
i obecnie Gmina może zapewnić plażę chronioną w sezonie letnim jedynie na 30 dni. W związku
z tym trwa uzgadnianie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Słupsku kwestii
zabezpieczenia plaży w całym sezonie letnim, tj. 30 dni Urząd Gminy zapewnia usługę, a następnie
30 dni WOPR. Koszt przedsięwzięcia za cały sezon to kwota 40 000,00 zł. Wzorem lat ubiegłych
Gmina posiada wstępne porozumienie ze Słowińskim Parkiem Narodowym w sprawie
współfinansowania w okresie letnim ratownictwa na plaży w Czołpinie.
Radna Violetta Kazimieruk (Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego) zapytała w jaki sposób kalendarz imprez będzie dostępny dla
turystów. Kolejne pytanie dotyczyło sposobu oczyszczania miejsc parkingowych dla rowerzystów
i pojemników na odpady.
Wójt odpowiedział, że jeżeli Gmina otrzyma informację o zaleganiu odpadów, to teren zostanie
uprzątnięty.
Radna Violetta Kazimieruk (Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego) powiedziała, że to nie jest rozwiązanie. Radna uważa, że w okresie
sezonu letniego, przynajmniej raz na dwa tygodnie, powinien odbyć się objazd terenu, dozór tych
miejsc, a nie oczekiwać na informację, że zalegają odpady. Dodała, że nie wie od kogo miałaby
pochodzić taka informacja.
Następnie Wójt odnosząc się do tematu udostępnienia kalendarza imprez poinformował, że do 15
maja br. będzie wydana broszura opisująca każde sołectwo gminy Smołdzino i w tym dokumencie
zostanie zamieszczony kalendarz imprez na 2018 r. Poza tym kalendarz będzie umieszczony na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i głównej stronie internetowej Urzędu oraz
na tablicach ogłoszeń w miejscowościach gminnych.
Pracownik ds. promocji, turystyki i sportu Adrian Markuszewski dodał, że kalendarz wydarzeń
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Turystycznej ,,Ustka i Ziemia Słupska”.
Wójt poinformował, że wystąpił do LOT z propozycją przedstawiania w folderze Gminy

Smołdzino w innej formie, tj. więcej informacji na temat historii gminy, gminnych miejscowości,
a nie jak to było dotychczas, że opisy dotyczyły głównie SPN. LOT zaaprobował przedstawioną
propozycję, ale wiąże się to z większymi kosztami po stronie Gminy. Aktualnie uzgadniana jest
kwestia dotycząca otwarcia przez LOT punktu informacji turystycznej na terenie gminy.
Przewodnicząca obrad – radna Izabela Smagoń (Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki,
Budżetu i Rolnictwa) poinformowała, że rozmawiała z przedstawicielami LOT na temat folderu
i prezentacji Gminy i otrzymała informację, że problem jest ze zdjęciami przekazanymi przez Urząd
Gminy.
Pracownik ds. promocji, turystyki i sportu potwierdził powyższe wyjaśniając, że przesłał
zdjęcia, które miały zbyt niską rozdzielczość. Zapewnił, że ta kwestia zostanie rozwiązana.
Przewodnicząca obrad zapytała, czy pracownik był u Wicedyrektora Słowińskiego Parku
Narodowego Pana Demczaka, który deklarował, że posiada zdjęcia, które może bezpłatnie
udostępnić dla Gminy. Radna wyjaśniła, że chciałaby, aby zdjęcia umieszczone w folderze LOT nie
dotyczyły jedynie Parku, ale terenu gminy Smołdzino – miejscowości gminnych, a takie zdjęcia
posiada Pan Wicedyrektor.
Wójt powiedział, że właśnie ta kwestia została zmieniona w folderze usteckim, tj. mniej opisu
Słowińskiego Parku Narodowego, a więcej terenu gminy.
Głos zabrał Sekretarz Gminy informując, że po posiedzeniu Komisji, podczas którego omawiany
był projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Smołdzino z LOT ,,Ustka i Ziemia Słupska”,
doszło do spotkania kierownictwa Gminy z przedstawicielami LOT. Podczas spotkania Wójt
i Sekretarz skrytykowali dotychczasowe promowanie Gminy przez Organizację i formę
współdziałania. Ponadto zostały przedstawione oczekiwania Gminy w zakresie dalszej współpracy.
Gmina otrzymała zapewnienie, że współpraca będzie układała się zgodnie z ustaleniami.
Radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN oraz gminami na których
terenie znajdują się parki narodowe) zabierając głos w tematyce dotyczącej sezonu turystycznego,
zapytał o plan naprawy drogi prowadzącej do wieży widokowej w m. Kluki.
W odpowiedzi Wójt przypomniał, że informował, iż droga ta najpierw musi zostać wytyczona
geodezyjnie. Wiosną br. firma specjalizująca się w usługach geodezyjnych wykona to zadanie.
Następnie droga zostanie wyrównana kruszywem. Ponadto należy zmienić kierunek świecenia lamp
usytuowanych przy tej drodze, tak by ją oświetlały.
Radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) dopytał, czy do
sezonu letniego te czynności zostaną wykonane.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest to uzależnione od środków finansów, jakimi Gmina będzie
dysponować.
Wójt zasygnalizował, że wiele odcinków dróg gminnych wymaga naprawy, a każdy radny pamięta
ile środków finansowych jest zaplanowanych w budżecie Gminy na ten cel. Zapewnił, że
w najbliższym czasie przedstawi szacunkowe kosztorysy na remont poszczególnych dróg
i wspólnie z radnymi podejmie decyzję, które odcinki dróg wymagają naprawy w trybie pilnym.
Radna Violetta Kazimieruk (Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego) zapytała, czy w zbliżającym się sezonie letnim będą podjęte
jakiekolwiek działania w kwestii kaplicy na Górze Rowokół.
Wójt poinformował, że w niedługim czasie wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowę.
Głos w tej sprawie zabrał Sekretarz Gminy. Poinformował, że na Górze Rowokół zostały
przeprowadzone badania metodą georadaru od wyniku, których Konserwator Zabytków uzależniał
swoje stanowisko. Firma, która na zlecenie Gminy wykonywała badania, nie dostarczyła ważnego
dokumentu – raportu z badań zatwierdzonego przez archeologa. Firma twierdzi, że żaden archeolog
nie chce wykonać tego dokumentu za kwotę podaną przez Gminę, tj. 5 500,00 zł netto. Poza tym
archeolodzy twierdzą, że należy dodatkowo wykonać odwiert w terenie, bo bez tych prac ziemnych
nie są w stanie ustosunkować się i opisać badań. W związku z tym Gmina zaproponowała firmie
ugodę poprzez przekazanie dokumentacji w takiej wersji, jak już wykonała, z podpisem jedynie
wykonawcy badań, ale za kwotę 2 000,00 zł netto. Na podstawie tej dokumentacji Gmina będzie
starała się uzyskać od Konserwatora Zabytków wytyczne do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Przewodnicząca obrad zapytała radnych, czy mają jeszcze pytania odnośnie omawianego tematu.
Wobec braku pytań podziękowała za omówienie tematu i zamknęła powyższy punkt porządku
obrad.
Ad. 2.
Pracownik Urzędu Gminy ds. geodezji i gospodarki gruntami Adam Fleszer omówił wykaz
nieruchomości planowanych do sprzedaży i dzierżawy w 2018 roku.
/Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Przewodnicząca obrad zapytała radnych, czy mają pytania do przedstawionego tematu.
Radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) zapytał pracownika
o ilość wniosków o wykup lokalu gminnego, złożonych przez obecnych najemców.

Pracownik poinformował, że wpłynęło nie więcej niż 5 wniosków.
Radny Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) dopytał, czy wnioski były
złożone w roku ubiegłym, czy w bieżącym.
Pracownik odpowiedział, że wnioski wpłynęły w roku 2017.
Radny Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) zapytał o powód nieujęcia
tych lokali w wykazie mieszkań komunalnych przeznaczonych do sprzedaży dla najemców
w 2018 r. Wpisane są jedynie dwie nieruchomości. Zapytał, czy najemcy, którzy złożyli wnioski
w 2017 r. nie będą mogli wykupić lokali w 2018 r.?
W odpowiedzi pracownik przekazał, że Gmina aktualnie przygotowuje dokumentację
inwentaryzacyjną tych mieszkań. Wyjaśnił, że lokale te nie zostały wpisane do wykazu mieszkań
komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. z uwagi na to, że nie ma 100% pewności, że
zostaną one kupione przez najemców. Wyjaśnił, że zdarza się, iż najemca przy podpisywaniu aktu
notarialnego wycofuje się z transakcji.
Głos w dyskusji zabrał Wójt informując, że gminny lokal mieszkalny może wykupić najemca,
który nie posiada zadłużenia w opłatach. Przypomniał, że najemcy mieszkań komunalnych, przy
wykupie ich na własność, otrzymają bonifikatę w wysokości 95 % wartości mieszkania.
Radny Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) zapytał, czy są prowadzone
postępowania egzekucyjne wobec dłużników.
Skarbnik Gminy zapewniła, że toczą się postępowania egzekucyjne. W pierwszej kolejności
wysyłane są wezwania do zapłaty. W razie nieuregulowania zaległej należności, sprawa zostaje
skierowana na drogę postępowania sądowego.
Następnie Wójt poinformował, że jeżeli najemca wykona remont w mieszkaniu wówczas
wydawana jest zgoda, aby koszty, które poniósł z tytułu prac remontowych, wliczyć w poczet
czynszu lub zmniejszyć kwotę zadłużenia.
W dalszej kolejności radny Janusz Goleń poprosił o dokładne wskazanie miejsca położenia działki
nr 348/7 obręb Smołdzino, która przeznaczona jest do dzierżawy.
Wójt wyjaśnił, że działka znajduje się przy oczyszczalni ścieków w m. Smołdzino. Jest to teren, na
którym nie mogą być sytuowane budynki, ponieważ jest to teren zalewowy. Na części działki
powstanie farma fotowoltaiczna, pod warunkiem, że firma otrzyma środki finansowe na realizację
przedsięwzięcia, o które się ubiega, a kolejna część działki zostanie przeznaczona pod budowę
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przewodnicząca obrad zapytała radnych, czy mają jeszcze pytania odnośnie omawianego tematu.

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca obrad przeszła do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad. 3.
1) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok
Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie Gminy:
Po stronie dochodów:
1) W rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6.717,00 zł z tytułu wpływów
z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
2) Zwiększa się plan subwencji oświatowej w rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 8.283,00 zł na podstawie informacji Ministra
Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku (pismo ST3.4750.1.2018).
3) W rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 218.025,30 zł w związku z realizacją
od 01 kwietnia 2018 roku projektu „Razem dla rodziny" realizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Smołdzinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej ,,Razem
zrobimy wiele”.
Po stronie wydatków:
1) Zmniejsza się plan w rozdziale 70005 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie
środków na dokumentację małej architektury sportowo - rekreacyjnej oraz na zakup
oprogramowania zarządzającego siecią zgodnie z wymogami rozporządzenia dotyczącego ochrony
danych osobowych.
2) Dokonuje się w rozdziale 75023 zmniejszenia o kwotę 2.944,00 zł oraz zwiększenia o kwotę
4.500,00 zł w celu zakupu oprogramowania zarządzającego siecią zgodnie z wymogami
rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych.
3) W rozdziale 85111 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia
środków na udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka
w Słupsku na budowę Oddziału Hematologii i Transplantacji.
4) W rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia
środków na zakup materiałów i wyposażenia.
5) W rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 218.025,30 zł w związku z realizacją
od 01 kwietnia 2018 roku projektu „Razem dla rodziny" realizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Smołdzinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem
zrobimy wiele".
6) W rozdziale 90003 dokonuje się przesunięcia kwoty 4.800,00 zł z zakupu materiałów
i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

7) W rozdziale 92605 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.444,00 zł z przeznaczeniem na
zabezpieczenie środków na dokumentację małej architektury sportowo - rekreacyjnej.
Skarbnik Gminy poinformowała, że po podjęciu powyższej uchwały deficyt budżetu Gminy
Smołdzino nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 285.505,26 zł.
Przewodnicząca obrad zapytała radnych, czy mają pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Głos w sprawie projektu uchwały zabrał Sekretarz Gminy przekazując, że po raz pierwszy przy
omawianiu budżetu pojawiają się wydatki związane z ochroną danych osobowych. Wyjaśnił, że
zakup oprogramowania zarządzającego siecią, zgodnie z wymogami rozporządzenia dotyczącego
ochrony danych osobowych, to początek kosztów związanych z dostosowaniem placówek do
zapisów RODO, które będzie ponosił Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne. Sekretarz
poinformował, że 25 maja br. wchodzi w życie dyrektywa unijna dotycząca przystosowania
wszystkich zakładów do przepisów związanych z ochroną danych osobowych obowiązujących
w Unii Europejskiej. Wiąże się to z zakupem wielu urządzeń i oprogramowań do Urzędu
i jednostek podległych. Minimalne kwoty, które w tym zakresie będzie musiała ponieść Gmina, to
kilkadziesiąt tysięcy zł.
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino
na lata 2018-2023
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian
wprowadzonych do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy oraz z projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie przygotowanego na marcową sesję, tj.:
1) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 233.178,30 zł, z tego z tytułu podatków i opłat wzrost
o kwotę 6.717,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej wzrost o kwotę 8.283,00 zł oraz z tytułu dotacji
i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 218.178,30 zł.
2) Wydatki - zwiększono o kwotę 233.178,30 zł, z tego:
- wydatki bieżące wzrost o kwotę 204.054,30 zł, w tym m.in. z tytułu wydatków na wynagrodzenia
i składek od nich naliczanych wzrost o kwotę 41.157,26 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 29.124,00 zł.
3) Zmiany dokonane w budżecie nie wpływają na wynik budżetu - deficyt budżetu wyniesie
285.505,26 zł.
Zmiany dokonane w załączniku nr 1 do WPF w latach 2019 - 2020 polegają na zwiększeniu
dochodów i wydatków bieżących w związku z realizacją nowego projektu „Razem dla rodziny"
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wspólnie ze

Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej ,,Razem zrobimy wiele”. W 2019 roku zwiększono
dochody i wydatki bieżące o kwotę 311.445,99 zł, natomiast w 2020 roku zwiększono dochody
i wydatki bieżące o kwotę 128.080,00 zł.
W załączniku nr 2 do WPF wykaz przedsięwzięć w latach 2018 - 2020 dokonano następujących
zmian:
1) Dodano nowe przedsięwzięcie ,,Razem dla rodziny" realizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Smołdzinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej ,,Razem
zrobimy wiele”.
Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:
- limit 2018 rok - 218.025,30 zł;
- limit 2019 roku - 320.371,55 zł;
- limit 2020 roku - 128.080,00 zł.
Dokonane zmiany wpływają na wysokość spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
o finansach publicznych:
a) wskaźnik w roku 2018 wynosi 4,50 % przy dopuszczalnym 10,86 %;
b) wskaźnik w roku 2019 wynosi 4,48 % przy dopuszczalnym 8,29 %;
c) wskaźnik w roku 2020 wynosi 6,00 % przy dopuszczalnym 7,03 %.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na utworzenie Oddziału
Hematologii i Transplantacji Szpiku
Wójt wyjaśnił, że niniejszym projektem uchwały wyraża się wolę wsparcia przedsięwzięcia
polegającego na utworzeniu ośrodka transplantacji szpiku – Oddziału Hematologii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. W projekcie uchwały została
zaproponowana kwota wsparcia finansowego w wysokości 10 000,00 zł. Szczegółowe warunki
udzielenia dotacji oraz przeznaczenie i zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej
pomiędzy Gminą Smołdzino a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym. Wójt poinformował, że
okoliczne Samorządy również przekazują dotację na ten cel. Przekazywane są środki finansowe
w różnej wysokości.
Radni nie zgłosili pytań i głosów do dyskusji.
4) Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. Poinformował radnych, że w gminie pozostaje
15 jednomandatowych okręgów wyborczych, tak jak było to dotychczas Pojawiła się jedna
zmiana, tj.

na terenie gminy nadano nazwę nowej ulicy, co spowodowało konieczność

wprowadzenia jej do wykazu ulic w jednym okręgu wyborczym.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
5) Projekt uchwały w sprawie

podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania,

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Sekretarz Gminy przekazał, że do tej pory gmina podzielona była na dwa obwody głosowania.
Przypomniał, że kilka lat temu została podjęta próba utworzenia trzeciego obwodu głosowania
w m. Żelazo, jednak koncepcja nie uzyskała pozytywnej opinii Komisarza Wyborczego w Słupsku.
Aktualnie projekt uchwały, przedstawiający podział gminy na trzy obwody głosowania, otrzymał
pozytywną opinię. Sekretarz wyjaśnił, że dotychczasowy podział na dwa obwody głosowania
powodował nierównomierne obciążenie pracą jednej z obwodowych komisji wyborczych, co
znacznie wydłużało czas zakończenia pracy komisji i utrudniało sprawne ustalenie wyników
głosowania. Wyodrębnienie trzeciego obwodu głosowania poprawi również dostęp mieszkańców do
lokalu wyborczego, co z pewnością będzie mało wpływ na frekwencję w dniu wyborów. Ma to
szczególne znaczenie w sytuacji braku komunikacji publicznej w dni wolne od pracy. Budynek
(świetlica) w Żelazie, który będzie siedzibą obwodowej komisji wyborczej, jest również trwale
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Siedziba obwodowej komisji wyborczej
w Gardnie Wielkiej do tej pory była każdorazowo, czyli doraźnie dostosowywana do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych. Następnie Sekretarz przybliżył radnym temat przeprowadzenia
wyborów samorządowych według nowych zasad. Poinformował, że w przepisach dotyczących
kandydowania jest niewiele zmian – pozostają jednomandatowe okręgi wyborcze. Szereg korekt
natomiast wprowadzono na poziomie technicznym. Nowe przepisy kodeksu wyborczego nakładają
obowiązek prowadzenia transmisji z każdego lokalu wyborczego. Wiążę się to z przygotowaniem
lokali i wydatkami związanymi z systemem informatycznym. Sekretarz kontynuując przekazał, że
jeżeli radni zdecydują się podjąć przedstawioną uchwałę w sprawie obwodów głosowania, wówczas
będzie pracowało 8 komisji, ponieważ dodatkowo musi zostać powołana komisja terytorialna.
Zgodnie z zaleceniami muszą być oddzielne komisje, które będą przeprowadzały wybory
i oddzielne do liczenia głosów. W gminach do 5 tys. mieszkańców wybory będą przeprowadzane
przez dwóch wyłonionych komisarzy wyborczych. W dalszej kolejności Sekretarz omówił tryb
wyboru komisarza wyborczego podkreślając, że do tej pory na ten temat jest wiele niejasności i po
dzień dzisiejszy trwają interpretacje przepisów ustawy w tym zakresie. Podsumowując stwierdził,
że z technicznego punktu widzenia będą to trudne wybory i jeśli powiodą się, to będzie sukces.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019
roku
Wójt przypomniał, że wspólnie z radnymi podjął decyzję, że w budżecie Gminy na 2018 r. nie
zostaną wyodrębnione środki na fundusz sołecki, natomiast w 2019 r. fundusz będzie utworzony.
Aby dotrzymać danego słowa został przygotowany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r. Wójt poinformował, że wysokość środków
przypadających na sołectwo ustalana jest na podstawie wzoru z ustawy o funduszu sołeckim
i informacja w tej sprawie będzie podana do wiadomości sołectw w późniejszym terminie.
Radni nie zgłosili pytań i głosów do dyskusji.
7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Smołdzino za 2017 rok
Wójt poinformował, że kwota różnicy do wypłaty dla nauczycieli za 2017 r. wynosi 6 175 zł.
Przypomniał, że za rok 2016 była to kwota w wysokości ponad 70 000,00 zł.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
8) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok
Radni nie zgłosili pytań i głosów do dyskusji nad projektem uchwały.
9) Projekt uchwały w sprawie

przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok
Radni nie zgłosili pytań i głosów do dyskusji nad projektem uchwały.
10) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Smołdzino na lata 2018-2020
Radni nie zgłosili pytań i głosów do dyskusji nad projektem uchwały.
11) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2018 r.”
Wójt przypomniał, że co roku podejmowana jest uchwała w tej sprawie. Projekt Programu został
uzgodniony z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz z dzierżawcami obwodów łowieckich
działających na terenie gminy. Następnie poinformował, że podpisał już dokumenty związane
z budową schroniska dla zwierząt w Słupsku.

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały.
12) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku
Sekretarz Gminy poinformował, że Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, przedłożył Radzie Gminy ,,Raport o stanie
środowiska w województwie pomorskim w 2016 r.”. Zgodnie z zapisami ww. ustawy Rada Gminy
przynajmniej raz w roku rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
o stanie środowiska na obszarze województwa. Sekretarz przekazał, że Przewodniczący Rady
zdecydował, iż Rada Gminy przyjmie przedmiotowy dokument w drodze uchwały.
Następnie Przewodnicząca obrad – radna Izabela Smagoń (Przewodnicząca Komisji ds.
Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa) poprosiła Wójta o omówienie projektu uchwały, który został
przedłożony radnym w dniu dzisiejszym.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Smołdzino
z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość
oraz

szczegółowe

warunki

przyznawania

nauczycielom

dodatków:

motywacyjnego,

funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia
Wójt poinformował, że wystosował do Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie
zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie Komisji, by wspólnie omówić temat, jednak Dyrektor
odmówił twierdząc, że nie chce uczestniczyć w dyskusji, gdyż będzie mu niezręcznie zabierać głos
we własnej sprawie. Dyrektor przekazał, że z pokorą przyjmie decyzję dotyczącą dodatku
funkcyjnego. Następnie Wójt poinformował, że projekt uchwały należy uzgodnić ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Aby procedować uchwałę wymagana jest opinia co
najmniej dwóch związków zawodowych. Dotychczas wpłynęła jedna opinia w sprawie
przedstawionego projektu uchwały.

Kończąc wypowiedź poinformował, że aktualnie pensja

Dyrektora szkoły jest w takiej samej wysokości, jak wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego.
Głos zabrał Sekretarz Gminy przypominając radnym, że temat dodatku funkcyjnego dla Dyrektora
szkoły był poruszany już na wcześniejszych posiedzeniach Komisji. Wówczas przekazywane było
radnym, że wynagrodzenie Dyrektora można zwiększyć jedynie poprzez podniesienie kwoty
dodatku

funkcyjnego.

Takie

działanie

spowoduje

rozróżnienie

pomiędzy

wysokością

wynagrodzenia Dyrektora i nauczyciela dyplomowanego. Sekretarz przyznał, że uważa, iż Dyrektor
postąpił słusznie występując do Rady Gminy o zwiększenie wysokości dodatku funkcyjnego,
ponieważ dla Dyrektora jest to niesprawiedliwe i krzywdzące, bo mając dużo więcej obowiązków,

zarabia tyle samo co nauczyciel dyplomowany.
Ponownie głos zabrał Wójt mówiąc, że radni chyba widzą, że dobrze dzieje się w szkole.
Wspomniał

o

finalizacji

inwestycji

dotyczącej

przygotowania

nowych

pomieszczeń

przedszkolnych.
Radna Beata Wyka powiedziała, że jest zadowolona, że przedszkolaki będą miały nowe
pomieszczenia, ale w 2017 r. była mowa o wymianie płytek PCV na wykładzinę w stołówce
szkolnej. Do tej pory zadanie nie zostało wykonane, a środki, które były zaplanowane w budżecie
na ten cel zostały przeniesione dla nauczycieli.
Sekretarz Gminy, odnosząc się do powyższych słów, zdementował informację, że pieniądze
zostały przekazane dla nauczycieli. Podkreślił, że należy zwrócić uwagę na to w jakiej sytuacji
finansowej była szkoła przez minione 3 lata i jakie w związku z tym działania były podejmowane.
Sytuacja była bardzo trudna, ale pomimo problemów została podjęta decyzja o rozpoczęciu procesu
naprawy finansów. Poprzedni dyrektor szkoły rzeczywiście zgłaszał konieczność wymiany płytek
PCV w stołówce szkolnej, ale w międzyczasie pojawił się projekt unijny, dzięki któremu zaistniała
szansa na uruchomienie w szkole nowej części budynku do użytku – Segmentu trzech pracowni,
a także na wyposażenie. Gmina miała uczestniczyć w projekcie poprzez przekazanie niewielkich
środków finansowych, tj. około 90 000,00 zł. Okazało się jednak, że w wyniku skreślenia pewnych
działań, Gmina musiała dopłacić 250 000,00 zł. Sekretarz powiedział, że Wójt wspólnie z radnymi
podjął decyzję o utworzeniu nowych pomieszczeń dla przedszkolaków w Gardnie Wielkiej
i w Smołdzinie i to przedsięwzięcie będzie zrealizowane. Gminy natomiast nie stać na to, aby
wykonać wszystkie zadania od razu. Wspólnie został dokonany wybór.
Radna Beata Wyka przekazała, że Dyrektor twierdził, że są oszczędności w budżecie szkoły
i pieniądze zostaną przekazane na wymianę płytek PCV.
Sekretarz Gminy zwrócił uwagę, że szkoła nie wypracowała żadnych oszczędności. To Wójt
spowodował powstanie oszczędności w budżecie poprzez zlecenie dowozu uczniów do
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku.
Na powyższe słowa zareagował radny Janusz Goleń wskazując, że to nie Wójt spowodował
oszczędności, bo decyzja w sprawie zlecenia usługi dowozu uczniów do PKS została podjęta
wspólnie z Radą.
Następnie Wójt wyjaśnił radnej Wyka, że jeżeli są oszczędności w budżecie szkolnym, to środki
wracają do budżetu Gminy, bo to jest wspólne źródło finansowe. Dzięki temu można było
przeznaczyć środki m.in. na podwyżki dla pracowników obsługi w szkole. Wójt zasygnalizował, że
jest mnóstwo zadań do wykonania, m. in. wymiana lamp oświetleniowych na terenie Zespołu

Szkolno – Przedszkolnego. Na ten cel nie zostały zaplanowane środki w budżecie i być może
ponownie trzeba będzie przenieść środki, by móc to wykonać.
W dalszej kolejności radna Beata Wyka poruszyła temat dotyczący podwyższenia wynagrodzeń
pracowników obsługi szkoły do płacy minimalnej. Wyjaśniła, że do tej pory Regulamin
wynagradzania pracowników obsługi wskazywał wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy +
5% premii regulaminowej. Aktualnie, po wyrównaniu pensji do płacy minimalnej, jest
wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy. Zabrane zostało 5% premii regulaminowej. Radna
powiedziała, że w jej ocenie Dyrektor szkoły popełnił w kwestii wypłaty wynagrodzeń błąd,
ponieważ w pierwszej kolejności pracownicy otrzymali aneksy do umów o pracę, w których był
zawarty zapis o 5 % premii regulaminowej, a po miesiącu przedłożono kolejne aneksy już z inną
treścią, tj. bez premii. Radna sugerowała, że osoba, która popełniła błąd powinna ponieść
konsekwencje za swoje działanie.
Wójt, odnosząc się do powyższych słów, poinformował, że Dyrektor szkoły powinien już
w grudniu 2017 r. dokonać zmiany Regulaminu wynagradzania poprzez wykreślenie 5% premii
regulaminowej, a nie zrobił tego, stąd to nieporozumienie. W tej sprawie było zorganizowane
spotkanie w szkole i ta kwestia była wyjaśniana, ale radna nie uczestniczyła w spotkaniu.
Głos w dyskusji zabrał radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN
(…)), który wskazał, że w projekcie uchwały Wójt uzasadnia podwyżkę dla Dyrektora
i Wicedyrektora tym, że mają dużo obowiązków i zadania wykonują prawidłowo. Teraz słyszy, że
Dyrektor popełnił jakiś błąd przy podwyżce wynagrodzeń.
Następnie radna Beata Wyka zwróciła uwagę, że mówi się, iż Dyrektor szkoły nie powinien
zarabiać tyle samo, co nauczyciel dyplomowany, bo to jest niesprawiedliwe i krzywdzące.
Podkreśliła, że, niesprawiedliwe jest również to, że pracownik z 40-letnim stażem pracy zarabia tyle
samo, co pracownik, który wykonuje pracę miesiąc czasu.
W dalszej kolejności radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…))
zapytał, czy Dyrektor prowadzi zajęcia z projektu unijnego.
Wójt odpowiedział twierdząco.
Radny Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) stwierdził, że wobec
powyższego Dyrektor może sobie dorobić poprzez prowadzenie takich zajęć.
Sekretarz Gminy zaznaczył, że Dyrektor powinien zarabiać więcej niż nauczyciel dyplomowany,
ponieważ odpowiada on za pracę całej szkoły. Dyrektor, otrzymując wynagrodzenie na takim
samym poziomie jak nauczyciel, jest zdemotywowany do pracy i pełnienia swojej funkcji.
Poprzedni Dyrektor również składał wniosek o podwyższenie dodatku funkcyjnego, bo to

świadczenie nie było zwiększane od wielu lat.
Wójt przypomniał, że aktualnie nie ma Dyrektora Przedszkola, jak było to kiedyś. W szkole nie ma
także kierowników administracyjnych, jak jest to w innych instytucjach oświatowych. Ponadto nie
ma szkoły w Gardnie Wielkiej, w której również był zatrudniony Dyrektor. W związku z tym, że nie
ma tych etatów zwiększył się zakres obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Następnie radny Janusz Goleń poruszył kwestię zapisu w uzasadnieniu, który brzmi: Wszystko to
powoduje, że pełnienie funkcji na dotychczasowych zasadach, tj. dodatku funkcyjnym w wysokości
800 zł brutto (320 zł brutto przez wicedyrektora) jest nie porównywalne z innymi szkołami powiatu
słupskiego. Dodatkowo kilka nadgodzin nauczyciela dyplomowanego z dużym stażem staje się
bardziej opłacalne. Radny zapytał, czy to jest uzasadnienie, czy szantaż.
Wójt poinformował, że to Dyrektor szkoły przygotował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Podkreślił, że to Rada zdecyduje, czy podejmie uchwałę, czy też nie.
Przewodnicząca obrad – radna Izabela Smagoń (Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki,
Budżetu i Rolnictwa) zwróciła się do radnego Golenia mówiąc, że uważa, iż radny myli się
w swojej opinii. Zapytała, czy radny, będąc kierownikiem zakładu, chciałby zarabiać tyle samo, co
pracownik. Dodała, że uważa, iż sprawowanie funkcji Dyrektora to duża odpowiedzialność
i związany z tym stres.
W podobnym tonie wypowiedział się radny Mariusz Stosik podkreślając, że Dyrektor jest
odpowiedzialny za pracę szkoły i ludzi tam pracujących.
W dalszej kolejności radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…))
zapytał o aktualną wysokość wynagrodzenia Dyrektora bez dodatku funkcyjnego.
W odpowiedzi Wójt poinformował, że wynagrodzenie zasadnicze Dyrektora jest na poziomie
nauczyciela dyplomowanego.
Radny Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) zwrócił uwagę, że wobec
tego Dyrektor otrzymuje dodatkowe świadczenie za kierowanie jednostką w postaci dodatku
funkcyjnego. Problem tkwi tylko w ustaleniu wysokości tego dodatku. Należy odpowiedzieć sobie
na pytanie, czy kwota dodatku, którą aktualnie otrzymuje Dyrektor, tj. 800,00 zł jest wystarczająca
na warunki finansowe Gminy, czy może Rada chce podnieść tę kwotę. Pytanie również jest do
Dyrektora szkoły, czy zgodzi się kierować jednostką za dodatkowe 800,00 zł, czy może oczekuje,
aby dodatek funkcyjny był na poziomie określonym przez niego, bo w przeciwnym razie nie będzie
zainteresowany. Radny powiedział, że sądzi, iż Dyrektor w rozmowie z Wójtem przedstawił
propozycję w tym zakresie i radni chcieliby o tym wiedzieć.

Wójt poinformował, że w rozmowach z Dyrektorem szkoły nigdy nie było dyskusji na temat
wysokości kwoty dodatku funkcyjnego. Dyrektor wyraził swoją propozycję w projekcie uchwały.
Radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) przyznał, że byłby za
podniesieniem kwoty dodatku funkcyjnego, nawet byłby za wyższą kwotą, ale należy zwrócić
uwagę na opinię mówiącą o tym, co się dzieje w szkole. Przekazał, iż słyszy, że różne zdarzenia
mają miejsce w placówce i to rzutuje na całokształt. Radny powiedział, że nie chciałby tłumaczyć
się z tego, że wyraził zgodę na podwyżkę dla Dyrektora, a w szkole pojawiają się niewłaściwe
zdarzenia. Stwierdził, że trudno jest mu w takiej sytuacji podjąć decyzję w sprawie dodatku. Dodał,
że również radna Beata Wyka informuje, że były nieprawidłowości przy ustalaniu wynagrodzeń dla
pracowników obsługi szkoły. To albo Dyrektor kontroluje i prowadzi jednostkę prawidłowo i za to
należy się dodatek, albo są nieprawidłowości. W związku z tym można mieć z tego tytułu
wątpliwości.
Wójt, odnosząc się do słów radnego, przekazał, że nie słyszał o żadnych niewłaściwych
zdarzeniach na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Wobec powyższego radny Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…))
przypomniał, że na terenie szkoły było zdarzenie związane z uczniem zamkniętym w łazience.
Wójt odpowiedział, że to nie jest wina Dyrektora, że takie zdarzenie miało miejsce.
Radny Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) zaznaczył, że aby mógł na
sesji

podjąć decyzję w sprawie dodatku funkcyjnego chce usłyszeć od Wójta argumenty

przemawiające za wnioskiem o zwiększenie kwoty dodatku dla Dyrektora szkoły oraz to, że
wniosek składa Wójt.
W odpowiedzi Wójt zadeklarował, że składa wniosek o zwiększenie kwoty dodatku funkcyjnego
dla Dyrektora szkoły i uważa, że Dyrektor swoimi działaniami zasługuje na kwotę, którą
przedstawił w projekcie uchwały, tj. 1800,00 zł.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że nauczyciele mają nadgodziny, a Dyrektor sam etat i w rezultacie
wynagrodzenia są na tym samym poziomie.
Radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) zwrócił uwagę, że
jeżeli skończy się projekt, nauczyciele nie będą mieli nadgodzin i pensja im zmaleje,
a wynagrodzenie Dyrektora pozostanie w takiej samej wysokości, jak było.
Wójt wyjaśnił, że jeżeli nauczyciele nie będą mieli nadgodzin i okaże się, że ich płaca nie osiągnęła
średniej płacy zagwarantowanej w Karcie Nauczyciela, to otrzymają dodatek wyrównawczy.
Następnie Wójt zwrócił uwagę, że wysokość dodatku funkcyjnego dla Dyrektora będzie zmienna

w zależności od tego ile dzieci będzie uczęszczało do szkoły oraz ile będzie w niej oddziałów.
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym aktualnie jest powyżej 300 dzieci i 17 oddziałów.
W momencie, kiedy liczba dzieci zmniejszy się, to zgodnie z tabelą przedstawioną w projekcie
uchwały, automatycznie zmniejszy się wysokość dodatku funkcyjnego dla Dyrektora.
W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję nad projektem
uchwały i przeszła do ostatniego punktu porządku posiedzenia.
Ad. 4.
Przewodnicząca obrad – radna Izabela Smagoń (Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki,
Budżetu i Rolnictwa) zgłosiła problem związany z dostaniem się w godzinach popołudniowych do
biblioteki w Gardnie Wielkiej.
Wójt poinformował, że z uwagi na brak monitoringu w budynku, biblioteka jest czynna do godziny
15:30, tak jak pracuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W momencie kiedy zostaną
zainstalowane kamery będzie można zmienić godziny pracy biblioteki.
Sekretarz Gminy dodał, że nikt z mieszkańców gminy nie zgłaszał uwag w tym zakresie.
Następnie Przewodnicząca obrad zgłosiła problem dotyczący zajęć nauki gry na pianinie.
Poinformowała, że instrument znajduje się również w budynku, gdzie mieści się biblioteka i zajęcia
nie mogą być prowadzone w godzinach popołudniowych. W związku z tym lekcje zostały
przeniesione do sali gimnastycznej w Gardnie Wielkiej, ale z uwagi na wielkość pomieszczenia jest
problem z jego ogrzaniem.
W odpowiedzi Wójt zapewnił, że sala gimnastyczna w Gardnie Wielkiej jest codziennie
ogrzewana. Poinformował, że w ostatnich dniach, podczas mrozów, wystąpiła awaria systemu
grzewczego w budynku, ale usterka została natychmiast usunięta.
W dalszej kolejności radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…))
zwrócił się do Wójta z prośbą o zajęcie się tematem hydroforni w m. Żelazie, ponieważ jej stan jest
fatalny i można byłoby wiosną br. przynajmniej pomalować elewację.
Radna Iwona Bułak (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) zgłosiła, że w m. Wierzchocino bardzo
często pojawia się problem brudnej wody w kranach. Zapytała o przyczyny tego problemu.
Wójt wyjaśnił, że powodem zmętnienia wody są awarie sieci wodociągowej. Oprócz awarii jest
jednak wiele innych powodów, przez które woda traci przejrzystość, m.in. długotrwały zastój wody
w przewodach instalacyjnych, czy nielegalne korzystanie z hydrantów. Wójt poinformował, że
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Słupsku wykonuje badania wody i jak do tej
pory wszystkie badane parametry są w normie.

Radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) poprosił Wójta
o przygotowanie informacji na temat płukania instalacji wodociągowej – harmonogram ze
wskazaniem daty ostatniego płukania.
Następnie radna Violetta Kazimieruk (Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw
Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego) zapytała, czy jest opracowany Regulamin korzystania
z samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wójt odpowiedział, że Regulamin został już opracowany, ale dokument przedstawi dopiero na
najbliższej sesji, tj. 13.03.2018 r. Nadmienił, że została zatrudniona osoba na stanowisko
konserwator – kierowca, który będzie dowoził osoby niepełnosprawne.
Radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) zapytał, czy osoba
fizyczna będzie mogła wynająć pojazd.
Wójt odpowiedział, że jeżeli osoba będzie posiadała stopień niepełnosprawności, to będzie mogła
wynająć samochód. Wyjaśnił, że priorytetem jest dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej.
Radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) zwrócił się z prośbą,
aby w Regulaminie korzystania z pojazdu ująć zapis mówiący o możliwości wynajęcia samochodu
przez osoby niepełnosprawnych w celu dojazdu do Słupska (raz lub dwa razy w miesiącu). Radny
wyjaśnił, że mowa głównie o osobie z m. Gardna Wielka. Przypomniał, że tę kwestię zgłaszał już
dużo wcześniej na posiedzeniach Komisji, podczas których był poruszany temat pozyskania
pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dodał, że jako radny osobiście pokryje koszty
transportu.
Wójt zapewnił, że zapisy Regulaminu będą umożliwiały proponowany przewóz.
Ponownie głos zabrała radna Violetta Kazimieruk (Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury,
Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego). Zapytała, czy osoby niepełnosprawne z terenu
gminy, niebędące uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej, będą
mogły również korzystać z tego środka transportu, kiedy nie będzie pełnego obłożenia pojazdu
podczas dowozu uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Smołdzino
a Starostwem Powiatowym, pojazd ma być wykorzystywany głównie do przewozu osób
niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej. Jakiekolwiek
wykorzystywanie pojazdu na inne cele jest nieprzestrzeganiem zasad umowy. Sekretarz
poinformował, że Gmina dwukrotnie występowała do Starostwa z wnioskiem o przeznaczenie
pojazdu na inne cele, jednak dokumenty nie uzyskały akceptacji. Wniosek, który uzyskał

pozytywną opinię związany był z dowozem osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gardnie Wielkiej. Regulamin korzystania z pojazdu jest tak sporządzony, że
w pierwszej kolejności z pojazdu korzystają osoby będące uczestnikami ŚDS. Koszty dowozu
pokrywa Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. W Regulaminie zawarty jest również zapis
mówiący, że w szczególnych przypadkach, za zgodą Wójta, pojazd może być wykorzystany na cele
społeczne. Dotyczy to m.in. dowozu uczniów na konkursy, rozgrywki sportowe itp. Ponadto
z transportu mogą korzystać również osoby niepełnosprawne z terenu gminy, niebędące
uczestnikami ŚDS, poprzez wystosowanie do Urzędu Gminy zgłoszenia zapotrzebowania na usługę
przewozu. Stawka za 1 km przebiegu, w godzinach pracy Urzędu, tj 7:30 – 15:30, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, wynosi 0,8358 zł. Natomiast wynajęcie pojazdu po
godzinach pracy Urzędu będzie wiązało się z wyższą opłatą, ponieważ rozpoczynają się nadgodziny
kierowcy.
Wójt, odpowiadając na zapytanie radnej Kazimieruk, przekazał, że jeżeli nie będzie pełnego
obłożenia pojazdu w czasie dowozu uczestników do ŚDS w Gardnie Wielkiej, wówczas inne osoby
niepełnosprawne z terenu gminy będą mogły korzystać z transportu.
Radny Jacek Lahutta (Przewodniczący Komisji ds. współpracy z SPN (…)) powiedział, że
chciałby zapoznać się z umową na korzystanie z pojazdu zawartą pomiędzy Gminą a Starostwem
Powiatowym. Poprosił o przedłożenie kserokopii umowy przed najbliższą sesją.
W dalszej kolejności radna Iwona Bułak (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) zapytała, czy
wiadomo coś więcej w sprawie projektu na solary i fotowoltaikę, na który Gmina złożyła wniosek
w ubiegłym roku.
Wójt przekazał, że wniosek Gminy przeszedł wszystkie etapy konkursu, natomiast nie zostało
jeszcze ogłoszone końcowe rozstrzygnięcie.
Wobec braku zgłoszeń innych spraw do omówienia, Przewodnicząca obrad podziękowała
obecnym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady stałych Komisji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Zakończenie posiedzenia Komisji – godz. 17:30.
Protokołowała:
/-/Edyta Kwiatek
insp. ds. Biura Rady, BIP
oraz Biura Obsługi Klienta

/-/Iwona Bułak – Przewodnicząca Komisji
/-/Violetta Kazimieruk – Zastępca Przewodniczącej Komisji
/-/Tomasz Bielecki – członek Komisji
/-/Ewelina Gamułak – członek Komisji
/-/Jacek Lahutta – członek Komisji
/-/Arkadiusz Miller – członek Komisji
/-/Beata Wyka – członek Komisji

