Protokół nr XXXIX/17
z sesji Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Obrady XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Postomino, które odbyły się w sali
wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Sportu w Postominie w dniu 29 grudnia 2017 r. otworzył
o godz. 13.00 Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos, po czym powitał przybyłych na sesję
Rady Gminy radnych i gości.
1. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że na 15-osobowy, ustawowy skład
rady, 1 radna Agnieszka Stożek – Kowalska jest nieobecna, usprawiedliwiona, po czym
stwierdził prawomocność obrad.
b) przyjęcie porządku obrad
W tym punkcie Przewodniczący Rady odczytał pismo Wójta o wprowadzenie do porządku obrad
projektów dwóch uchwał: w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych. Wniosek Wójta stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby podjęcie tych uchwał ująć w punkcie 24a oraz 24b
porządku obrad. Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają inne propozycje, uwagi bądź
pytania do porządku obrad i zaproponowanych zmian. Radni nie zabrali głosu, wobec tego
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.
2. Wolna trybuna.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Postomino na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Postomino na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Społeczno – Oświatowej Rady
Gminy Postomino na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień dla Gminy Postomino na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres
powyżej 3 lat.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/473/05 Rady Gminy Postomino w sprawie
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę nieruchomości
gruntowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Postomino.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wysokości
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie
przez część roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Postomino.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Postomino.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w roku 2016 Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2014-2021”.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/366/17 o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Korlino i Łącko.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2033.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na rok 2018.
24a.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
24b.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych.
25. Interpelacje i zapytania.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
28. Zamknięcie obrad sesji.
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że protokoły z sesji rady gminy w dniu
30 listopada br. oraz sesji nadzwyczajnej w dniu 6 grudnia br. były wyłożone do wglądu w biurze
Rady Gminy i do dnia dzisiejszego nie wniesiono jakichkolwiek uwag. Zapytał radnych czy w tej
chwili mają uwagi do tychże protokołów. Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym poddał
protokoły nr XXXVII/17 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz nr XXXVIII/17 z dnia 6 grudnia 2017
r. pod głosowanie. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.
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2.Wolna trybuna.
W tym punkcie Sołtys Królewa Daniela Igras zgłosiła wniosek o udrożnienie przepustu przy
drodze powiatowej za miejscowością Królewo w kierunku Marszewa, gdyż przy drodze tej rów
wypełniony jest wodą a przepusty niedrożne. Dodała, że wylewająca się na jezdnię woda
powoduje niebezpieczeństwo dla przejeżdżających pojazdów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Postomino na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt tej uchwały otrzymał
pozytywną opinię na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy. Zapytał radnych
czy w chwili obecnej mają uwagi do projektu tej uchwały. Radni nie zgłosili uwag, wobec tego
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały oraz poddał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/379/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Postomino na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt tej uchwały również
otrzymał pozytywną opinię na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy. Zapytał
radnych czy w chwili obecnej mają uwagi do projektu tej uchwały. Radni nie zgłosili uwag,
wobec tego Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały oraz poddał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/380/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Społeczno – Oświatowej Rady
Gminy Postomino na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt tej uchwały też otrzymał
pozytywną opinię na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady. Zapytał radnych, czy
w chwili obecnej mają pytania do projektu tej uchwały. Radni nie mieli pytań, więc
Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz poddał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/381/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Postomino na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady gminy i otrzymał pozytywną opinię. Zapytał
radnych czy w chwili obecnej mają pytania bądź uwagi do projektu tej uchwały. Radni nie mieli
uwag, więc Przewodniczący przeszedł do odczytania uchwały, a następnie przeprowadził
głosowanie:
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Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/382/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos zakomunikował, że projekt tej uchwały również
otrzymał pozytywną opinię na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy. Radni nie
zgłosili żadnych uwag, zatem Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/383/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na
okres powyżej 3 lat.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały dotyczy
m. Karsino i został pozytywnie zaopiniowany podczas posiedzenia wszystkich komisji rady
gminy. Zapytał radnych, czy w chwili obecnej mają uwagi bądź pytania do projektu uchwały.
Radni nie mieli uwag, więc Przewodniczący przeszedł do odczytania uchwały, a następnie
przeprowadził głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/384/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XL/473/05 Rady Gminy Postomino
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały również został
omówiony na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zwrócił
się do radnych o przekazanie uwag lub pytań do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc
Przewodniczący przeszedł do odczytania uchwały i podał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/385/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt tej uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy.
Przewodniczący zapytał radnych, czy mają pytania do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag,
więc Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
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Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/386/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę nieruchomości
gruntowej.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały również otrzymał
pozytywną opinię na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy. Zwrócił się do
radnych o przekazanie uwag lub pytań do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc
Przewodniczący przeszedł do odczytania uchwały i poddał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/387/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Postomino.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zapytał radnych, czy
w chwili obecnej mają uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc
Przewodniczący przeszedł do odczytania uchwały, a następnie przeprowadził głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1
Uchwała Nr XXXIX/388/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
przy 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały otrzymał
pozytywną opinię na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady. Zapytał radnych, czy
w chwili obecnej mają uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie zabrali głosu, wobec
tego Przewodniczący odczytał treść uchwały i poddał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/389/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wysokości
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zapytał radnych, czy
w chwili obecnej mają uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc
Przewodniczący odczytał uchwałę, a następnie przeprowadził głosowanie:
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Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/390/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie
przez część roku.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt tej uchwały również
otrzymał pozytywną opinię na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady. Przewodniczący
zwrócił się do radnych o uwagi lub pytania do projektu uchwały. Radni nie zabrali głosu, więc
Przewodniczący przeszedł do odczytania uchwały oraz poddał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/391/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Postomino.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zapytał radnych, czy
w chwili obecnej mają uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc
Przewodniczący odczytał treść uchwały, a następnie poddał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/392/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Postomino.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały również został
omówiony na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji i otrzymał pozytywną opinię. Zwrócił
się do radnych o przekazanie uwag lub pytań do projektu uchwały. Radni nie mieli uwag, więc
Przewodniczący przeszedł do odczytania uchwały oraz podał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/393/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt tej uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy.
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Przewodniczący zwrócił się do radnych o przekazanie uwag do projektu uchwały. Radni nie
mieli uwag, więc Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz podał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/394/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w roku 2016 Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Postomino na lata 2014-2021”.
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos poinformował, że projekt uchwały został omówiony
oraz pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy.
Przewodniczący zwrócił się do radnych o przekazanie uwag do projektu uchwały. Radni nie
mieli uwag, więc Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz podał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/395/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/366/17 o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Korlino i Łącko.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały również został pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy. Przewodniczący
zwrócił się do radnych o uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie zabrali głosu, więc
Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz podał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/396/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię
podczas posiedzenia wspólnego wszystkich komisji rady gminy. Przewodniczący zapytał
radnych czy mają pytania lub uwagi do projektu uchwały. Radni nie zabrali głosu, wobec tego
Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz podał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/397/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 20172033.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię
podczas posiedzenia wspólnego wszystkich komisji rady gminy. Przewodniczący zapytał
radnych czy mają pytania lub uwagi do projektu uchwały. Radni nie zabrali głosu, wobec tego
Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz podał pod głosowanie:
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Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/398/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Po podjęciu tej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minutową przerwę
w obradach rady gminy. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos
poprosił o zabranie głosu przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski, odniósł się do przygotowanego na 2018
rok budżetu gminy, który jest rekordowy, gdyż po stronie dochodów jest 56 mln zł a po stronie
wydatków aż 71 mln zł. Wójt podał, że w Gminie Postomino wydatki na zadania inwestycyjne
to blisko 50 % budżetu. Ponadto dodał, że w budżecie gminy na 2017 rok dochody zaplanowane
były w wys. 40,4 mln zł a wydatki w wys. 46,4 mln zł a więc deficyt miał wynieść 6 mln zł a w
podjętej dzisiaj uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok mamy nadwyżkę
budżetu w kwocie ponad 700 tys. zł. A więc, jak podkreślił Wójt, dochody wzrosły o prawie 6
mln zł, natomiast wydatki zrealizowano w nieco mniejszej wysokości niż planowano, co
pozwoliło na spłatę w tym roku zaciągniętych kredytów i pożyczek bez zaciągania nowych
zobowiązań. Kontynuując dalej swoją wypowiedź, Wójt Janusz Bojkowski stwierdził, że budżet
przyszłoroczny jest deficytowy, z uwagi na zadania, które przechodzą do realizacji na przyszły
rok a są finansowane z kredytów i pożyczek, oraz z tego względu, że udało się pozyskać wiele
różnych dotacji np. z budżetu Państwa z Programu przebudowy dróg lokalnych czy unijnych, z
czego największa to Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie naszej gminy a także
szereg innych, które ruszają w 2018 roku. Częściowo inwestycje będą finansowane ze środków
gminy, częściowo z kredytów i dlatego mamy tak wysoki budżet. Wójt wyraził zadowolenie z
dużego tempa rozwoju i wielu inwestycji, bo dzięki temu gmina Postomino się zmienia choć
oczywiście nie rozwiąże się wszystkich problemów i nadal pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.
Jednak porównując budżet gminy na tle innych samorządów Gmina Postomino wypada bardzo
dobrze. Kończąc swoją wypowiedź Wójt Janusz Bojkowski poprosił Skarbnika Gminy o
przedstawienie głównych założeń budżetu gminy na 2018 rok.
Skarbnik Gminy Dorota Bałukonis przedstawiła wszystkim obecnym na sesji rady
radnym i gościom w formie prezentacji multimedialnej główne założenia budżetu Gminy
Postomino na 2018 rok omawiając kolejno strukturę dochodów i wydatków budżetu, deficyt
budżetu i źródła jego finansowania oraz przychody i rozchody budżetu. Omawiając wydatki
budżetu Skarbnik szczególną uwagę zwróciła na wydatki majątkowe w wys. 34 mln zł
i największe inwestycje 2018 roku, np. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jarosławcu,
Złakowie, Górsku, przebudowy dróg gminnych w m. Staniewice, Pieńkówko, Postomino i na
odcinku Staniewice – Wilkowice, termomodernizację obiektów szkolnych za ponad 8,5 mln zł.
Ponadto przedstawiła źródła finansowania realizowanych inwestycji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Postomino.
W tym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr CXXXI.521.Z.2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1grudnia 2017 r. w sprawie
opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Postomino, która
pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 22 do
niniejszego protokołu.
Ponadto Przewodniczący Rady zakomunikował, że projekt wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Postomino został omówiony na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy
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w dniu 28 listopada 2017 r. i otrzymał pozytywną opinię, ponadto na kolejnym posiedzeniu
wspólnym wszystkich komisji została omówiona autopoprawka Wójta Gminy do projektu tej
uchwały i również otrzymała opinię pozytywną.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy zgłaszają uwagi bądź zapytania do projektu uchwały.
Radni nie mieli uwag i pytań, wobec tego Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym
poddał ją pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/399/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na rok 2018.
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr CXXXI.520.Z.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Postomino na 2018 r. Uchwała RIO pozytywnie opiniuje
przedstawiony projekt budżetu gminy na 2018 r. i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego
protokołu.
Ponadto Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr CXXXI.522.Z.2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie
wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Postomino. Uchwała RIO
pozytywnie opiniuje finansowanie deficytu budżetu 2018 r. i stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu gminy został omówiony na posiedzeniu
wspólnym wszystkich komisji rady gminy w dniu 28 listopada 2017 r. i otrzymał pozytywną
opinię, ponadto na kolejnym posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji została omówiona
autopoprawka Wójta Gminy do projektu budżetu i również otrzymała opinię pozytywną.
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy zgłaszają uwagi bądź zapytania do projektu uchwały
budżetowej. Radni nie zgłosili zapytań, wobec tego Przewodniczący odczytał treść uchwały,
po czym poddał ją pod głosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2
Uchwała Nr XXXIX/400/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
przy 2 głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
24a.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że projekt uchwały został omówiony
i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy.
Przewodniczący zwrócił się do radnych o uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie
zabrali głosu, więc Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz podał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/401/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
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24b.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony i pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji rady gminy. Przewodniczący
zwrócił się do radnych o uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Radni nie mieli pytań, więc
Przewodniczący odczytał treść uchwały, po czym podał pod głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXXIX/402/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. została podjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
25. Interpelacje i zapytania.
Radny Zygmunt Karwacki wniósł prośbę o podjęcie działań w celu przyjęcia rodziny ze
wschodu do jednego z wybudowanych w przyszłości mieszkań socjalnych.
26. Wolne wnioski i informacje.
Sołtys Jarosławca Piotr Żuchowski w imieniu sołtysów z terenu gminy Postomino wręczył
upominek dla Sołtysa Staniewic Pani Bronisławy Siwiuk do wykorzystania w nowej świetlicy
wiejskiej.
Sołtys Masłowic Jan Małolepszy wyraził niezadowolenie z powodu odprowadzania z budżetu
gminy tzw. „Janosikowego”.
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie Marek Leśniewski poinformował, że
5 stycznia 2018 r. w sali wielofunkcyjnej w Postominie odbędzie koncert kolęd i pastorałek.
A ponadto powiadomił o wzroście ceny za wynajem świetlic wiejskich w 2018 roku o wysokość
podatku VAT.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
W tym punkcie Wójt Gminy Janusz Bojkowski odpowiedział Sołtys Królewa Danieli Igras, że
w sprawie drogi, o której mówiła interweniowano już w Starostwie, ale jeżeli nie ma reakcji to
ponowi się wniosek. Przy okazji poinformował, że w skład Zarządu Powiatu wszedł Pan Janusz
Stachowicz.
Radnemu Zygmuntowi Karwackiemu, Wójt odpowiedział, że rozmowy odnośnie przyjęcia
rodzin ze wschodu na teren naszej gminy, należy podjąć bliżej końca realizacji projektu budowy
mieszkań socjalnych.
Wójt podzielił niezadowolenie Sołtysa Małsowic odnośnie „Janosikowego”, jednak gmina musi
ją odprowadzać z powodu wysokich dochodów w stosunku do liczby mieszkańców.
28. Zamknięcie obrad sesji
Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos podziękował wszystkim za obecność na sesji
i z powodu wyczerpania porządku obrad o godz. 14.48 zamknął XXXIX sesję VII kadencji Rady
Gminy Postomino.

Protokołowała:
Dorota Sieradzka
insp. ds. organizacyjnych i kadr

Przewodniczący
Rady Gminy Postomino
Daniel Pakos
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