Protokół Nr IV/2019
z posiedzenia IV sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki
w dniu 14 kwietnia 2019 roku
Obrady Rady Gminy Fabianki rozpoczęły się o godz. 1803 i trwały do godz. 1927. Uczestniczyli w nich radni według
załączonej listy obecności, sołtysi z terenu gminy, Radna Powiatowa – Barbara Wałęsa, Skarbnik Gminy Wiesława Prajwos ,Kierownik ZGK- Piotr Kujawski, Kierownik GOPS- Maria Skotnicka, Kierownik GZOWojciechowski Grzegorz, Kierownik RFZ Waldemar Marciniak .
Ad.1
Przewodniczący RG Adam Rejmak- dokonał oficjalnego otwarcia IV sesji Rady Gminy Fabianki i po
zapoznaniu się z listą obecności stwierdził, że obrady są prawomocne z uwagi na wymagane kworum.
Obecnych 14 radnych. Następnie powitał wszystkich Radnych, Radnych Powiatowych, Pana Wójta,
pracowników Urzędu Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Ad.2
Przewodniczący RG Adam Rejmak – zaproponował aby do porządku obrad dodać uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach
powiatowych.
Przewodniczący RG Adam Rejmak – zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad uchwały
w sprawie udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy
drogach powiatowych.
Rada Gminy Fabianki w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przyjęła do
porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu
utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych.
Przewodniczący RG Adam Rejmak – zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia całości porządku obrad
z poprawkami włącznie.
Rada Gminy Fabianki w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przyjęła
porządek IV sesji Rady Gminy w następującym brzmieniu:
(w załączeniu wykaz imienny głosowania)
1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,
3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach.
4. Zatwierdzenie sprawozdania za 2018 rok, z realizacji w Gminie Fabianki zadań z zakresu wspierania
rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5 Zapoznanie się z treścią sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
działalności w 2018 r. oraz przedstawienie planu pracy komisji na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1. w sprawie zmian do budżetu na rok 2019r.
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019 – 2030,
3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich
pobierania.
4. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i
innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze
5. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
od dnia 1 września 2019 roku
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6. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w
2019r.
7. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017r. w
sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Fabianki na lata 2017-2032”
8. w sprawie udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów
pieszych przy drogach powiatowych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie sesji.
Ad.3
Przewodniczący RG Adam Rejmak – poprosił Panią Kierownik GOPS o przedstawienie „oceny zasobów
pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach”
Kierownik GOPS Maria Skotnicka – przedstawiła sprawozdanie „oceny zasobów pomocy społecznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach” (w załączeniu do protokołu).
Radny Mosakowski Wojciech - zapytał czy kwota 6.000.000,00zł jest w pełni dotowana z budżetu państwa,
oraz jaki wpływ ma wpływ wprowadzenia 500+ na opiekę społeczną?.
Kierownik GOPS Maria Skotnicka – odpowiedziała ,że corocznie składa sprawozdanie z Ośrodka Pomocy
Społecznej i wtedy są podane konkretne dane i kwoty jakie finansuje budżet państwa a jakie są zadania
własne. Dodała ,że jeśli chodzi o usługi opiekuńcze jest to zadanie własne gminy. Nadmieniła ,że zadaniem
własnym gminy są zasiłki celowe, okresowe i stałe z tym ,że zasiłki celowe i stałe dofinansowane są w
100%.
brak pytań
Ad 4
Przewodniczący RG Adam Rejmak – poprosił Panią Kierownik GOPS o przedstawienie sprawozdania za
2018 rok, z realizacji w Gminie Fabianki zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kierownik GOPS Maria Skotnicka – przedstawiła sprawozdanie za 2018 rok, z realizacji w Gminie Fabianki
zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej. (w załączeniu do protokołu).
brak pytań
Ad. 5
Przewodniczący RG Adam Rejmak – poprosił Pana Andrzeja Kwaśniewskiego Koordynatora GKRPA o
krótkie omówienie sprawozdania z działalności w 2018 r. oraz planu pracy na 2019 r. z uwagi na to, iż
szczegółowiej omawiane było to na komisjach.
Koordynator GKRPA – krótko przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2018 roku oraz plan pracy
na 2019 r. (w załączeniu do protokołu).
Radna Szczepańska Ewa – powiedziała ,że w sprawozdaniu przedstawił Pan iż jest 18 osób uzależnionych
natomiast przychodzi mniej. Zapytała czy w jakiś sposób te pozostałe osoby są kontrolowane czy jest to na
zasadzie dobrowolności ?
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Koordynator GKRPA- odpowiedział ,że jest to na zasadzie dobrowolności ponieważ GKRPA nie ma
możliwości ani uprawnień aby jeździć do takich osób.
Radny Mosakowski Wojciech – zapytał czy istnieje w gminie problem narkomanii.
Koordynator GKRPA- odpowiedział ,że nie posiadają danych na ten temat ani osób zarejestrowanych, które
byłyby uzależnione od narkotyków.
Ad.6
1) Przewodniczący RG Adam Rejmak– poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały w sprawie
zmian do budżetu na rok 2019r.
Skarbnik Gminy – poinformowała ,że w uchwale zmieniającej budżet, zwiększone zostają dochody o
kwotę 103.584,00 zł. Po zmianie dochody będą wynosiły 39.431.190,34 zł, natomiast wydatki
zwiększone zostaną o 1.307.836,00 zł w związku z czym po zmianie będą wynosiły 216.442,34 zł.
Zmianie ulega również deficyt budżetu, który wzrośnie i będzie wynosił 4.785.252,00 zł.
Dodała ,że wszystkie zmiany widnieją w załączniku Nr 1 „Dochody” i załączniku Nr2 „Wydatki” .
W dochodach w dziale 750 następuje zwiększenie o kwotę 508.000,00zł i jest to kwota jaka zostaje
przyjęta ze zwrotu podatku VAT za 2018r. Dział 758 zmniejszenie nastąpi w części oświatowej i
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. W naszym przypadku subwencja została zmniejszona o
kwotę 522.608,00 zł. Dział 854 zwiększenie o 100.192,00 zł i jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
na wypłatę stypendiów dla uczniów. Dział 855 nastąpiło zwiększenie o 18.000,00zł. Po stronie
wydatków następują zmiany w dziale 600 i ogólna kwota zwiększenia wynosi 655.000,00 zł. W
rozdziale 614 zwiększenie o 60.000,00 zł i tutaj zwiększamy utwardzenie ciągów pieszych przy
drogach powiatowych jako zadanie bieżące 110.000,00 zł. Kwota ta została przeniesiona z zadania
„budowa chodników przy drogach powiatowych” oraz „ budowa chodników przy drogach gminnych”.
W dziale tym zostało wprowadzone również nowe zadanie którym jest przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Chełmica Duża o kwotę 655.000,00zł. Dział 700 nastąpiło ogólne zwiększenie o
13.321,00 zł. W dziale zakup gruntów remontowych zmniejszenie nastąpiło o 3.000,00zł i kwota ta
zostaje przeniesiona do rozdziału 92695. Dział 720 zwiększenie o 37.193,00 zł z uwagi na to ,że
pieniądze nie były wykorzystane w roku 2018 w związku z czym kwota została wniesiona do projektu
budżetu tegorocznego i zostaje zwiększony paragraf dotacji. W dziale 750 zwiększenie następuje o
kwotę 449.095,00zł w paragrafie „zakup materiałów i wyposażenia”, „zakupu usług pozostałych”,
„podatek od nieruchomości”. Dział 801 zmniejszenie o 60.641,00zł. Dział 851 zwiększenie rozdziału
przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. kwota 120.480,00zł i jest to kwota ,która nie została wykorzystana
przez Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi w roku 2018. Dział 854 zwiększenie o kwotę
98.921,00 zł, zmniejszony zostaje rozdział „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i przyjęta zostaje
dotacja w rozdziale 85415 i jest to dotacja, która została przyjęta po stronie dochodów. Dział 855
nastąpiło zwiększenie o 18.000,00zł. Dział 900 zmniejszenie o 16.466,00 zł , w rozdziale 90002 zostaje
zwiększenie na badanie monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów o kwotę 17.000,00 zł. W
rozdziale 92601 zwiększenie usług pozostałych o kwotę 20.000,00zł.
Radna Szczepańska Ewa - zapytała kierownika GKRPA dlaczego z poprzednich lat nie zostały
wykorzystane środki. Dodała ,że dzieci mogłyby wyjechać na wakacje bądź ferie i skorzystać z tych
pieniędzy.
Koordynator GKRPA- odpowiedział ,że nie było możliwości wykorzystania tych pieniędzy. Dodał, że
mogliby wchodzić w programy tj. „ zachowaj trzeźwy umysł”, „postaw na rodzinę” itp. natomiast
wiąże się to tylko z plakatami i ulotkami. Dopowiedział ,że nie organizował wypoczynku letniego z
uwagi na to iż nie ma chętnych.
Radna Szczepańska Ewa – zapytała Wójta czy zdejmuje pieniądze z chodników po to aby przeznaczyć
na tzw. Schetynówkę ?
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Skarbnik Gminy – odpowiedziała ,że pieniądze nie są zdjęte z chodników na Schetynówkę gdyż jest
to nowe zadanie wprowadzone do budżetu. Dodała, że to co jest zdjęte z chodników przeznaczone
zostanie na utwardzenie ciągów pieszych przy drogach powiatowych.
Radna Szczepańska Ewa – zapytała, skąd są pozyskane pieniądze na Schetynówkę.
Skarbnik Gminy – odpowiedziała ,że został zwiększony deficyt budżetowy.
Radna Szczepańska Ewa – zapytała, czego dotyczy dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją.
Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że jest to projekt „ Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców
Gminy Fabianki”, na który otrzymali dotacje i w który weszli w roku poprzednim.
Radna Szczepańska Ewa – zapytała co oznacza dział „badania monitoringowe zamkniętego wysypiska
odpadów w Wilczeńcu Fabiańskim”.
Wójt Gminy – odpowiedział, że takie badania są zobligowani prowadzić w wyniku likwidacji i
przebudowy wysypiska.
Przewodniczący RG Adam Rejmak – dopowiedział ,że dotyczy to biozometrii tzn. wytwarzania gazów
na wysypiskach. Dodał ,że bywają one bardzo niebezpieczne dlatego muszą być monitorowane.
Radny Mosakowski Wojciech - zapytał, czy są przeznaczone środki na budowę miejsc rekreacji ?.
Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że na budowę miejsc rekreacji w budżecie przeznaczone było
20.000,00 zł natomiast środki te zostały w tym roku zdjęte na wydatki bieżące.
Przewodniczący RG Adam Rejmak –zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian do
budżetu na rok 2019.
Rada Gminy Fabianki (w składzie 14 radnych) w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0
„przeciw” podjęła uchwałę Nr IV/37/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2019 roku w sprawie
zmian do budżetu na rok 2019.
2) Przewodniczący RG Adam Rejmak– poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019 – 2030,
Skarbnik Gminy – poinformowała, że uchwała ta zmienia zakres lat Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Dodała, że pierwotna uchwała była na lata 2019 – 2038 , w tej chwili po zakończonym
roku budżetowym 2018 można skrócić ten okres do 2030 roku.
Przewodniczący RG Adam Rejmak – dodał, że Radni otrzymali dodatkową stronę do Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Skarbnik Gminy – dopowiedziała, że zamiany mimo okresu uchwały dotyczą również uaktualnieniu
kwot wynikających ze zmian budżetu.
Przewodniczący RG Adam Rejmak –zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019 – 2030,
Rada Gminy Fabianki (w składzie 14 radnych) w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0
„przeciw” podjęła uchwałę Nr IV/38/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2019 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019 – 2030,
3) Przewodniczący RG Adam Rejmak– poprosił Kierownika GOPS Marię Skotnicką o przedstawienie
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
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Kierownika GOPS Maria Skotnicka – Powiedziała, że uchwała wywoływana jest w ocenie zasobów pomocy
społecznej ponieważ będą wnioskować do rządowego programu aby otrzymać środki finansowe na usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.
Radna Szczepańska Ewa – poprosiła o wytłumaczenie zapisu w uchwale tj. „ Osoby spełniające warunki
rządowego programu usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
Kierownika GOPS Maria Skotnicka – odpowiedziała, że w uchwale nie może być rozbudowana treść.
Dodała ,że nie przepisuje się programu tylko sentencje .
Radna Szczepańska Ewa – zapytała czy chodzi o finanse ?
Kierownika GOPS Maria Skotnicka – odpowiedziała ,że chodzi o pozyskanie środków finansowych
aby odciążyć Gminę.
Przewodniczący RG Adam Rejmak –zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
Rada Gminy Fabianki (w składzie 14 radnych) w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „wstrzymujących
się”, 0 „przeciw” podjęła uchwałę Nr IV/39/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
4) Przewodniczący RG Adam Rejmak– poprosił Kierownika GZO Grzegorza Wojciechowskiego o
przedstawienie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i
dzieci młodsze.
Kierownik GZO Grzegorz Wojciechowski – powiedział ,że czas pracy nauczycieli wynosi 40h w
tygodniu, natomiast czas bezpośrednio z dziećmi jest regulowany przez kartę nauczyciela a w
niektórych przypadkach przez organ prowadzący. Dodał, że w tym roku Rada Gminy ma w
kompetencji wyznaczenie tygodniowego wymiaru zajęć.
Radna Szczepańska Ewa – zapytała , jakie były przesłanki zwiększenia pensum do 25.
Kierownik GZO Grzegorz Wojciechowski – odpowiedział ,że nie zwiększono pensum. Dodał ,że dzieci
4/5 letnie pensum było 25 natomiast tzw. zerówka było 22. Dopowiedział, że teraz mają grupy
mieszane i organ prowadzący ma określić pensum.
Przewodniczący RG Adam Rejmak –zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Rada Gminy Fabianki (w składzie 14 radnych) w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „wstrzymujących
się”, 0 „przeciw” podjęła uchwałę Nr IV/40/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2019 roku
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
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5) Przewodniczący RG Adam Rejmak– poprosił Kierownika GZO Grzegorza Wojciechowskiego o
przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Kierownik GZO Grzegorz Wojciechowski – nadmienił, że weszły przepisy, które spowodowałyby iż
poprzednie podjęte uchwały przez Radę utraciłyby moc z dniem 31 sierpnia bieżącego roku i w
związku z tym zaistniała potrzeba uchwalenia na nowo sieci publicznych szkół podstawowych. Dodał,
że sieć szkół jest identycznie przyjęta jak w roku 2017.
Przewodniczący RG Adam Rejmak –w związku z brakiem pytań , zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1
września 2019 roku
Rada Gminy Fabianki (w składzie 14 radnych) w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „wstrzymujących
się”, 0 „przeciw” podjęła uchwałę Nr IV/41/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2019 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września
2019 roku
6) Przewodniczący RG Adam Rejmak – zapytał czy ktoś chcę zabrać głos w sprawie uchwały
dotyczącej określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019r.
Radna Ewa Szczepańska – zapytała czy będzie postawiona budka z jedzeniem na plaży .
Wójt Gminy – nadmienił, że budka miała być zakupiona dla GKS Fabianki natomiast wcześniej jej nie
zakupili ponieważ klub nie był zarejestrowany w KRS w związku z czym nie mógłby prowadzić
działalności. Dodał, że klub do końca maja zostanie zarejestrowany w KRS dzięki czemu będzie mógł
prowadzić działalność i wówczas ta budka będzie.
Radny Jetter Piotr - zapytał, czy w bieżącym roku będą ratownicy na plaży.
Wójt Gminy – odpowiedział ,że tak ponieważ inaczej plaża nie mogłaby funkcjonować.
Przewodniczący RG Adam Rejmak – zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2019r.
Rada Gminy Fabianki (w składzie 14 radnych) w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „wstrzymujących
się”, 0 „przeciw” podjęła uchwałę Nr IV/42/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2019 roku
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w
2019r.
7) Przewodniczący RG Adam Rejmak – poprosił Kierownika RFZ Waldemara Marciniaka o
przedstawienie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia
19.12.2017r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Fabianki na lata 2017-2032”.
Kierownik RFZ Waldemar Marciniak - nadmienił, że będą występować do Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Dodał, że warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie programu usuwania tych wyrobów z
imiennym wykazem nieruchomości, gdzie takie wyroby występują. Dopowiedział, że uchwała została
zaktualizowana i usunięto z niej nieruchomości na których dokonano usunięcia azbestu i dodano 4
nowe lokalizacje, które nie były w poprzednich inwentaryzacjach ujęte a właściciele wyrazili chęć
wzięcia udziału w projekcie.
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Radny Jetter Piotr – zapytał, czy jeszcze dużo jest budynków z azbestem na terenie Gminy ?
Kierownik RFZ Waldemar Marciniak - odpowiedział, że niestety tych budynków jest jeszcze dużo .
Radna Ewa Szczepańska – zapytała ile rocznie osób korzysta z tego programu.
Kierownik RFZ Waldemar Marciniak - odpowiedział ,że kilkanaście osób rocznie . Dodał ,że barierą
jest wkład własny mieszkańców. Nadmienił ,że w latach ubiegłych dofinansowanie wynosiło 100 % w
roku ubiegłym 80% natomiast w roku bieżącym dofinansowanie wyniesie 50% przez co obawiają się
,że wpłynie to na mniejszą ilość zgłoszeń.
Radny Mosakowski Wojciech – powiedział, że z wykazu wynika iż łącznie z osobami fizycznymi i
prawnymi jest to około 900 obiektów. Nadmienił, że aby zdążyć do 2032 roku powinno być robionych
90 obiektów rocznie a jest tylko kilkanaście. Zapytał, czy odpowiedzialność spada na właścicieli
nieruchomości aby usunąć azbest do 2032 roku?
Wójt Gminy - odpowiedział, że odpowiedzialność spoczywa na właścicielu. Dodał, że jeśli chodzi o
dofinansowanie na utylizacje azbestu jest też kolejna bariera która wiąże się z większymi kosztami
takimi jak zakup więźby dachowej i pokrycia dachowego. Dopowiedział, że z utylizacją azbestu
mieszkańcy by sobie poradzili natomiast gorzej jest z odnowieniem dachu.
Przewodniczący RG Adam Rejmak –zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017r. w sprawie przyjęcia „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032”
Rada Gminy Fabianki (w składzie 14 radnych) w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „wstrzymujących
się”, 0 „przeciw” podjęła uchwałę Nr IV/43/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017r. w sprawie
przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata
2017-2032”
8) Przewodniczący RG Adam Rejmak – poprosił Wójta Gminy o przedstawienie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy
drogach powiatowych.
Wójt Gminy - nadmienił ,że chcąc wspólnie z powiatem Włocławskim budować, przebudowywać,
bądź remontować ciągi piesze muszą wywołać taką uchwałę.
Przewodniczący RG Adam Rejmak – w związku z brakiem pytań zarządził głosowanie nad projektem
uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów
pieszych przy drogach powiatowych.
Rada Gminy Fabianki (w składzie 14 radnych) w głosowaniu jawnym: 14 „za”, 0 „wstrzymujących
się”, 0 „przeciw” podjęła uchwałę Nr IV/44/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy Powiatu Włocławskiemu przy wykonaniu utwardzenia ciągów
pieszych przy drogach powiatowych.
Ad.7
Brak Interpelacji
Radny Mosakowski Wojciech – zapytał czy w związku ze strajkiem nauczycieli, jest problem z odbyciem się
egzaminów gimnazjalnych w szkołach ?
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Kierownik GZO Grzegorz Wojciechowski – odpowiedział ,że strajkują wszystkie szkoły i prawie w 100%
nauczyciele natomiast na czas egzaminów część nauczycieli odstąpiło od strajku w związku z tym egzaminy
przebiegły bez żadnych problemów.
Radna Szczepańska Ewa - powiedziała ,że prosiła na poprzedniej sesji aby posprzątać przed uroczystością
drogi krzyżowej.
Wójt Gminy - odpowiedział ,że jutro zakład przed drogą krzyżową posprząta.
Radna Szczepańska Ewa - zapytała co dzieje się z tartanem na nowo wybudowanym boisku, który się
zapada bądź odkleja oraz zapytała o plamę przy trybunach.
Wójt Gminy - odpowiedział ,że są po przeglądzie gwarancyjnym i został sporządzony protokół uchybień.
Dodał ,że wykonawca częściowo go naprawił natomiast uważa ,że jest to amatorska naprawa. Nadmienił ,iż
dadzą termin 2 tygodni na konkretne działania i jeśli w tym terminie nie podejmie należytej naprawy będzie
ściągał tartan i zakładał od nowa.
Radna Szczepańska Ewa - zapytała, skąd wynikły usterki i czy nie można było dopilnować aby tartan
położony był w sposób prawidłowy?
Wójt Gminy - odpowiedział ,że on nie był wykonawcą i to firma wzięła odpowiedzialność. Nadmienił ,że
przy każdej inwestycji wychodzą niedociągnięcia natomiast mają okres gwarancyjny aby te uchybienia
usunąć.
Radna Szczepańska Ewa – zapytała czy szczeliny ,które są pomiędzy łączeniami trawy zrosną się ?. Dodała
,że jeśli ktoś w te szczeliny wpadnie może skręcić sobie nogę.
Wójt Gminy - dodał ,że po uzupełnianiu żwirem i wałowaniu teraz jest już solidnie. Dopowiedział, że po
nawiezieniu azotem trawa zacznie się krzewić i nabierać kolorów.
Ad.8
Brak
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy - zakończył posiedzenie IV sesji w VIII kadencji Rady Gminy Fabianki w dniu
14 kwietnia 2019 roku.
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