P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/22
z sesji Rady Gminy Rypin
odbytej w dniu 14 czerwca 2022 roku

XXXV sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 14 czerwca 2022 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 11:00 do godz. 14:13.
Sesję Rady Gminy Rypin rozpoczęto i zakończono hymnem państwowym.
Do p-ktu 1-go a
Sesji przewodniczyła Wiesława Sokołowska – przewodnicząca Rady Gminy Rypin,
która dokonała otwarcia XXXV sesji Rady Gminy Rypin. Przywitała radnych gminy,
wójta gminy, pracowników urzędu gminy, sołtysów gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności
stwierdziła, że na ustawowy skład 15 radnych rady gminy w sesji uczestniczyło
13 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Nieobecni radni gminy: Teresa Kamińska i Karol Wojciechowski.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1/ Janusz Tyburski – wójt gminy,
2/ Mariusz Paprocki – sekretarz gminy,
3/ Małgorzata Czajkowska – skarbnik gminy,
4/ dyrektorzy szkół:
 Małgorzata Cyta – dyrektor Szkoły Podstawowej w Borzyminie,
 Beata Nejno – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalkach,
 Jacek Pawłowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadłowie,
 Sławomir Malinowski – dyrektor Szkoły podstawowej w Stępowie,
 Dorota Ulewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakroczu.
5/ Dorota Grudzińska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach,
6/ Jarosław Sochacki – Starosta Rypiński,
7/ Krzysztof Szalkowski – radny Rady Powiatu w Rypinie,
8/ sołtysi – według załączonej do protokołu listy obecności.

Do p-ktu 1-go b
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołu z obrad XXXIV uroczystej sesji rady gminy odbytej w dniu 27 maja 2022 roku.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów ,,za”)
przyjęli protokół.
Do p-ktu 1-go c
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska przedstawiła porządek obrad.
Następnie zgłosiła wniosek o wprowadzenie w porządku obrad jako punktu 5. dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na
zadanie

pn.

„Dofinansowanie

kosztów

funkcjonowania

powiatowych

przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.
Za wnioskiem głosowało 13 radnych – jednogłośnie.
Radni

w

głosowaniu

jawnym,

po

zmianach

jednogłośnie

(13

głosów

,,za”)

przyjęli następujący porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXXV sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XXXIV uroczystej sesji rady gminy odbytej w dniu
27 maja 2022 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XXXV sesji rady gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi

z

dochodów

własnych

niepochodzących

z

pobranej

opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin
na 2022 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin
na lata 2022 – 2029.
5. Podjęcie uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na zadanie
pn.

„Dofinansowanie

kosztów

funkcjonowania

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.
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powiatowych

przewozów

6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Rypin w roku 2021 obejmującego realizację
polityki, programów i strategii, uchwał rady gminy.
a) przedstawienie raportu o stanie gminy,
b) debata nad przedstawionym raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rypin.
7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rypin za 2021 rok,
sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy i
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań oraz uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Rypin.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin za 2021 rok
wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
gminy,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rypin
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie
mienia Gminy,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rypin za 2021 rok,
d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniami,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rypin za 2021 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rypin.
8. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
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11. Zakończenie obrad XXXV sesji rady gminy.
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska zamknęła punkt 1 porządku obrad.
Do p-ktu 2-ego
Sekretarz gminy Mariusz Paprocki przedstawił wniosek w sprawie pokrycia części kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może postanowić, w drodze
uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpadów komunalnych przybywa corocznie,
stawka za utylizację odpadów również wzrosła i nie podwyższano też stawki
za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców więc zachodzi konieczność pokrycia tych
kosztów środkami własnymi pochodzącymi z budżetu gminy.
Przewodniczący komisji budżetowej rady gminy Walenty Topolewski przedstawił pozytywną
opinię komisji w tej sprawie.
Pytania, uwagi zgłosił:
1/ Marek Paweł Śmiechewicz – wiceprzewodniczący rady gminy
Pytał jak jest planowany deficyt w tym zakresie?
2/ Mariusz Paprocki – sekretarz gminy
Poinformował, że na chwilę obecną trudno jest oszacować koszty. Wcześniej rozliczano
się w formie ryczałtu, natomiast na ten moment zarówno w roku ubiegłym jak i obecnym
opłata następuje według ton odpadów komunalnych za poszczególne frakcje. Łączna ilość
odpadów wytworzonych na terenie gminy w 2021 roku wyniosła 1 831,0100 Mg. Dla
porównania w 2018 roku: 1 371,6930 Mg oraz w 2019: 1 441,4020 Mg.
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3/ Marek Paweł Śmiechewicz – wiceprzewodniczący rady gminy
W

ramach

wyjaśnień

dla

sołtysów

poinformował,

że

dochodzenie

odpłatności

za gospodarowanie odpadami przebiegało będzie tak jak na dotychczasowych zasadach.
4/ Mariusz Paprocki – sekretarz gminy
Poinformował,

że

postępowania

administracyjno-skarbowe

w

zakresie

płatności

za gospodarowanie odpadami prowadzone są na bieżąco. Różnica dopłaty wynikała będzie
z przetargu w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Na kolejne spotkanie
przegotowana zostanie kalkulacja dotycząca gospodarki odpadami w tym zakresie.
5/ Barbara Marchewka – radna
Poinformowała,

że

jeśli

nie

jest

znane

szacunkowe

pokrycie

części

kosztów

za gospodarowanie odpadami to nie wiadomo czy można głosować nad podjęciem uchwały,
czy nie przekroczy to możliwości budżetowych gminy? Należałoby znać kwotę na moment
podjęcia uchwały.
6/ Mariusz Paprocki – sekretarz gminy
Wyjaśnił, że jak wskazuje sama treść uchwały jest to tak zwana uchwała intencyjna,
w ramach której skarbnik gminy ma możliwość przesunięcia środków w budżecie gminy.
Wartość kwoty należało będzie zmienić i zostanie to określone w drugim półroczu, w tym
momencie, w którym tych środków zacznie brakować. Wtedy też państwo radni zadecydują
o tym, że jeżeli gminy nie będzie stać na to, że należy dołożyć z budżetu kwotę na pokrycie
kosztów gospodarowania odpadami to zawsze istnieje możliwość zwiększenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców, ponieważ w taki czy w inny
sposób należało będzie pokryć koszty powstałe w tym zakresie.
7/ Wiesława Sokołowska – przewodnicząca rady
Pytała czy wszczynane są postępowania dla osób, które nie dokonują segregacji odpadów
komunalnych?
8/ Mariusz Paprocki – sekretarz gminy
Poinformował, że na chwilę obecną nie jest w stanie określić ilości zgłoszeń. Nie było
prowadzonych postępowań administracyjnych, których skutkiem byłoby wydanie decyzji
administracyjnej w celu nałożenia wyższej opłaty. Przedsiębiorstwo odbierające odpady
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komunalne zgłasza niepokojące sytuacje związane z segregacją odpadów. Natomiast ze strony
urzędu następuje rozmowa z mieszkańcem przynosząca skutki w zakresie segregacji.
Przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radni do uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosami „za”)
uchwałę podjęli.
Uchwała Nr XXXV/242/22 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska przywitała przybyłego na salę obrad Starostę
Rypińskiego Pana Jarosława Sochackiego i zamknęła punkt 2 porządku obrad.
Do p-ktu 3-ego
Skarbnik gminy Małgorzata Czajkowska szczegółowo przedstawiła zmiany w budżecie
gminy na 2022 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z uzasadnieniem
do projektu uchwały.
Przewodniczący komisji budżetowej rady gminy Walenty Topolewski przedstawił pozytywną
opinię komisji w tej sprawie.
Przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska poddała pod głosowanie uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok.
Radni do uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosami „za”)
uchwałę podjęli.
Uchwała Nr XXXV/243/22 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska zamknęła punkt 3 porządku obrad.
Do p-ktu 4-ego
Skarbnik gminy Małgorzata Czajkowska szczegółowo przedstawiła zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Rypin na lata 2022 – 2029 zgodnie z uzasadnieniem
do projektu uchwały.
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Przewodniczący komisji budżetowej rady gminy Walenty Topolewski przedstawił pozytywną
opinię komisji w tej sprawie.
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska poddała pod głosowanie uchwałę
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2022 – 2029.
Radni do uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosami „za”)
uchwałę podjęli.
Uchwała Nr XXXV/244/22 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska zamknęła punkt 4 porządku obrad.
Do p-ktu 5-ego
Sekretarz gminy Mariusz Paprocki przedstawił wniosek w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w wysokości 11.000,00 zł.
Środki na ten cel zaplanowane są budżecie gminy i jest to uchwała intencyjna dająca
możliwość przekazania ich powiatowi rypińskiemu.
Przewodniczący komisji budżetowej rady gminy Walenty Topolewski przedstawił pozytywną
opinię komisji w tej sprawie.
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska poddała pod głosowanie uchwałę
w sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Rypińskiemu

na

zadanie

pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej”.
Radni do uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosami ,,za”)
uchwałę podjęli.
Uchwała Nr XXXV/245/22 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska zamknęła punkt 5 porządku obrad.
Do p-ktu 6-ego a
Wójt gminy Janusz Tyburski przedstawił raport o stanie gminy Rypin w roku 2021. Raport
sporządzony został w związku z przepisem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990
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o samorządzie gminnym i obejmuje działalność wójta w roku 2021. Dochody budżetu gminy
w 2021 roku wykonane zostały w wysokości 52 690 771,50 zł w wydatki wyniosły 46 119
402,40 zł. Na koniec roku gmina była w dobrej kondycji finansowej. Nie zaciągnęła nowych
zobowiązań i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Budżet za 2021 rok zamknął się
nadwyżką w kwocie 6.571.369,19 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 4.096.526,00 zł.
gmina prowadziła konsekwentną politykę inwestycyjną w zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej miejscowości Sadłowo, budowy odcinków drogowych na terenie gminy oraz
wspólną inwestycją z powiatem rypińskim. W roku 2021 gmina Rypin z powodzeniem
kontynuowała

programy

skierowane

do

mieszkańców,

umożliwiające

otrzymanie

dofinansowania do wymiany źródeł ciepła jak również likwidację wyrobów zawierających
azbest. Z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła skorzystało 30 osób (każdy otrzymał
po 3 tyś zł dofinansowania), natomiast z dofinansowania na wymianę azbestu skorzystało
39 osób (zutylizowano 147,640 Mg na łączną kwotę 59 720,66 zł.).
Raport o stanie gminy Rypin w roku 2021 stanowi załącznik do protokołu.
Do p-ktu 6-ego b
W debacie nad raportem głos zabrali:
1/ Wiesława Sokołowska – przewodnicząca rady
Poinformowała, że w 2021 roku zwiększyła się liczba deklaracji o wysokości
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast na przełomie ostatnich lat liczba
deklaracji zmniejszyła się w zależności od liczby osób zgłoszonych (zamieszkujących).
Czy zmiana spowodowana jest objęciem systemu zagospodarowania odpadami posesji
niezamieszkałych?
2/ Mariusz Paprocki – sekretarz gminy
Tereny niezamieszkałe objęte są miejscem gdzie znajdują się domki letniskowe bądź tereny
rekreacyjne. Przyczyną gdzie zmniejsza się liczba osób są zgony, których w ostatnim czasie
na terenie gminy było dużo oraz migracja osób młodych do innych większych aglomeracji.
Liczba deklaracji do ilości osób statystycznych, które powinny zamieszkiwać gminę Rypin
jest zupełnie inna.
Do p-ktu 6-ego c
Przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie
wotum zaufania dla Wójta Gminy Rypin.
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Radni do uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosami „za”)
uchwałę podjęli udzielając wotum zaufania Wójtowi Gminy Rypin Panu Januszowi
Tyburskiemu.
Uchwała Nr XXXV/246/22 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska zamknęła punkt 6 porządku obrad.
Do p-ktu 7-ego a
Skarbnik gminy Małgorzata Czajkowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Rypin za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
Wójt gminy Janusz Tyburski przedstawił informację dotyczącą wydatków majątkowych,
inwestycyjnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, drogowej,
gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska.
Sprawozdanie

z

wykonania

budżetu

gminy

Rypin

za

2021

rok

stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-ktu 7-ego b
Skarbnik gminy Małgorzata Czajkowska przedstawiła Uchwałę Nr 3/S/2022 Składu
Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2022
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rypin sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował przedłożone
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia
gminy.
Uchwała Nr 3/S/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-ktu 7-ego c
Przewodniczący Komisji rewizyjnej rady gminy Sławomir Rumiński przedstawił Uchwałę
Nr 1/22 z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Rypin za 2021 rok, w której komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
gminy za 2021 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Januszowi Tyburskiemu –
Wójtowi Gminy Rypin absolutorium za 2021 rok.
Uchwała Nr 1/22 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin z dnia 5 maja 2022 roku stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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Do p-ktu 7-ego d
Przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska przedstawiła Uchwałę Nr 3/Kr/2022 Składu
Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2022
roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin
w

sprawie

udzielenia

absolutorium

Wójtowi

Gminy

za

2021

rok.

Uchwała Nr 3/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-ktu 7-ego e
W punkcie dotyczącym dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie zabrał głosu.
Do p-ktu 7-ego f
Przewodnicząca
pod

głosowanie

rady

Wiesława

uchwałę

w

Sokołowska
sprawie

przedstawiła,

zatwierdzenia

a

następnie

sprawozdania

poddała

finansowego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rypin za 2021 rok.
Radni do uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym (13 głosami ,,za”) uchwałę
podjęli.
Uchwała Nr XXXV/247/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-ktu 7-ego g
Przewodnicząca

rady Wiesława Sokołowska przedstawiła,

a

następnie

poddała

pod głosowanie uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rypin. Na ustawowy
skład 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych.

Przeciwnych

było

0

radnych.

Wstrzymało

się

od

głosu

0

radnych.

Radni w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (13 głosów ,,za”)
uchwałę podjęli.
Uchwała Nr XXXV/248/22 stanowi załącznik do protokołu.
Podjęcie uchwały zgromadzeni na sesji nagrodzili oklaskami.
Przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska w imieniu swoim oraz radnych gminy złożyła
gratulacje Wójtowi Gminy Rypin.

10

Gratulacje i kwiaty z tytułu udzielenia absolutorium złożyli wójtowi Starosta Rypiński
Jarosław Sochacki, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy urzędu gminy
oraz sołtysi.
Wójt Janusz Tyburski podziękował Staroście Rypińskiemu za dotychczasową współpracę
samorządów gminy, powiatu rypińskiego oraz Miasta Rypin, za realizację wspólnych działań
oraz inwestycji. Słowa podziękowania skierował do radnych, sołtysów, skarbnika i sekretarza
gminy, pracowników urzędu gminy oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.
Przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska zamknęła punkt 7 porządku obrad. Następnie
zarządziła 40-minutową przerwę w obradach.
Salę obrad w trakcie przerwy opuścili radna Mariola Budzanowskai i wiceprzewodniczący
rady Marek Paweł Śmiechewicz.
Po przerwie.
Przewodnicząca rady Wiesława Sokołowska wznowiła obrady XXXV sesji rady gminy.
Do p-ktu 8-go
Wójt gminy Janusz Tyburski przedstawił informację o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym:
 w dniu 12 maja 2022 roku zawarto umowy na zakup średniego samochodu
ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) do OSP w
miejscowości Godziszewy. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym
„bocar” Sp. z o. o. mającym siedzibę w miejscowości Korwinów, na wartość: 909
954,00 zł,
 w dniu 10 czerwca 2022 roku złożono wniosek na „Budowę stacji uzdatniania wody
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzymin oraz modernizacja
dwóch zbiorczych tłoczni ścieków w miejscowości Starorypin Prywatny” w ramach
naboru wniosków o dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota
dofinansowania to 3 699 500,00 zł,
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 podpisano

wstępną

Promesę

na

udzielenie

dofinansowania

Gminie

Rypin

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2
w kwocie 9.025.000 zł na realizacje zadania związanego z Przebudową i rozbudową
dróg na terenie Gminy Rypin. Dofinansowanie stanowi 95% przewidywanych
kosztów zadania. W ramach tego zadania planowana jest budowa drogi: Kwiatkowo –
Stępowo oraz przebudowa drogi Marianki – Podole oraz ciągu drogowego Rypałki
Prywatne – Stawiska. Obecnie przygotowywana jest umowa na wykonanie
dokumentacji

technicznej

na

te

zadania.

Przewidywany

termin

realizacji,

czyli wykonania robót budowlanych to rok 2023,
 podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie zadania: Rozbudowa drogi
gminnej nr 120323C Zakrocz – Czermin Etap II. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Lipna. Wartość umowy: 702.111,18 zł. Jednocześnie podpisano
umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania zadania: 4 miesiące
od podpisania umowy. Zadanie realizowane wyłącznie ze środków własnych,
 podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie zadania: Przebudowa drogi
gminnej nr 120317C Sadłowo – Kotowy – Okalewo od km 0+000 do km 0+450 oraz
drogi gminnej nr 120316C Stępowo – Sadłowo od km 0+450 do km 1+864.
Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Wartość umowy:
1.955.564,33 zł. Jednocześnie podpisana została umowa z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Termin wykonania zadania: 4 miesiące od podpisania umowy.
Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w kwocie 849.982,00 zł, co stanowi 43% kosztów zadania,
 dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych dotyczących dróg
realizowanych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 1, tj. realizacji następujących ciągów
drogowych: rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa- Szczerby,
budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo, rozbudowa drogi gminnej
nr 120347C Rusinowo-Rusinowo, przebudowa drogi gminnej Starorypin PrywatnyRypin, przebudowa drogi gminnej nr 120352C Iwany-Rypałki Prywatne. Oferta na
wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania wszystkich dróg opiewa na
kwotę
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681

544,25

zł.

W

związku

z

powyższym

wystąpiono

do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie ostatecznej promesy z Rządowego
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Funduszu Polski Ład dotyczącej udzielonego dofinansowania. Dofinansowanie
z Polskiego Ładu to kwota 11.400.000 zł i stanowić będzie ok. 90% wartości zadania,
 trwają prace budowlane związane z Budową kompleksu sportowego złożonego
z boiska sportowego, kortu tenisowego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej
w Borzyminie. Na dzień dzisiejszy wykonane zostały podbudowy pod nawierzchnie
obiektów,
 trwają prace związane z przeprowadzeniem remontów cząstkowych na drogach
gminnych polegających na wypełnianiu ubytków na drogach gminnych o nawierzchni
z powierzchniowym utrwaleniem emulsja i grysami.
Prace wykonywane w toku:
 równanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych oraz ulepszanie nawierzchni
gruntowych. Wykonano w sołectwach: Kowalki, Sikory, Dębiany, Puszcza Rządowa,
Zakrocz, Jasin, Godziszewy, Stępowo, Nowe Sadłowo, Sadłowo – Linne, Borzymin,
 koszenie trawy na poboczach gminnych dróg asfaltowych,
 malowanie wiat przystankowych,
 bieżące utrzymanie parków, skwerów i boisk,
 usuwanie awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska zamknęła punkt 8 porządku obrad.
Do p-ktu 9-go
W wolnych wnioskach, zapytaniach i informacjach głos zabrali:
1/ Wiesława Sokołowska – przewodnicząca rady
Z podziwem i pochwałą odniosła się do podświetlanej gabloty, w której znajduje się sztandar
Gminy Rypin. Stanowi to podniesienie rangi wyglądu sali konferencyjnej urzędu gminy.
2/ Jan Pankowski – sołtys sołectwa Marianki
Poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie dba o wycinkę suchych drzew i koszenie
traw na poboczach dróg, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa poprzez brak dobrej
widoczności. W nawiązaniu do budowy ciągu pieszo-rowerowego Ostrowite – Rypin przy
drodze wojewódzkiej oraz ciągów pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych sugerował,
aby przed rozpoczęciem inwestycji dokonać pomiaru ruchu i porównać stopień zagrożenia przy
tych drogach. Nasilenie ruchu jest znacznie większe przy drodze wojewódzkiej niż powiatowej.
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W rozmowach Marszałek województwa Pan Piotr Całbecki informował, że poprzez wspólne
działanie samorządów istnieją bardzo duże dotacje na budowę ciągów pieszo – rowerowych.
3/ Jan Gadomski – sołtys sołectwa Nowe Sadłowo
Zgłosił potrzebę wycinki chwastów przy drodze w kierunku miejscowości Okalewo.
Do p-ktu 10-ego
Odpowiedzi na wnioski, zapytania udzielili:
1. Janusz Tyburski – wójt gminy:
 przy wspólnym wniosku i współpracy samorządu miasta oraz powiatu rypińskiego
istnieje możliwość budowy ciągu pieszo – rowerowego Głowińsk – Cetki,
 na bieżąco będzie monitowana sprawa wycinki poboczy ze strony Zarządu Dróg
w Lipnie oraz w Wąbrzeźnie, co do usunięcia suchych drzew przy drogach
wojewódzkich muszą być zachowane pewne procedury (sprawa była wielokrotnie
poruszana na Konwencie Wójtów).
2. Mariusz Paprocki – sekretarz gminy
W sprawie dofinansowań do budowy ciągów pieszo – rowerowych wyjaśnił,
że kryteria w celu pozyskania środków na te zadania są tak zaostrzone, że gmina
wiejska nie spełnia zwyczajnie wymogów aby otrzymać takie dofinansowanie.
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska zamknęła punkt 9 i 10 porządku obrad.
Do p-ktu 11-ego
Przewodnicząca rady gminy Wiesława Sokołowska stwierdziła, że uchwalony porządek
XXXV sesji został w całości zrealizowany. Podziękowała za udział w obradach i na tym
zamknęła obrady XXXV sesji Rady Gminy Rypin.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Liszewska
insp. urzędu gminy

Wiesława Sokołowska
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