Protokół Nr III .2021
ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Słońsk
w dniu 3 sierpnia 2021 r.
o godz. 9.00 zwołanego na wniosek Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący posiedzenia Łukasz Zimmerman otworzył wspólne
posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Słońsk o godz. 9.03.
Powitał wszystkich uczestników posiedzenia komisji.
Przewodniczący poinformował, że w posiedzeniu udział wzięły niżej
wymienione komisje:
1) Komisja Budżetu, Finansów i Planowania (obecnych 6 członków na
skład osobowy 8);
2) Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska (obecnych 5 na skład
osobowy 8)
3) Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (obecnych 6
członków na skład osobowy 8);
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że ogółem obecnych jest 11
radnych – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) projektu zmian w regulaminie dostarczania wody,
2) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
3) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Słońsk na rok
szkolny 2021/2022,
Przewodniczący posiedzenia zapytał czy są zmiany do proponowanego
porządku posiedzenia komisji.
Nie zgłoszono zmian do porządku obrad.
Ad.1
Projekt uchwały w sprawie projektu zmian w regulaminie
dostarczania wody przedstawiła Sekretarz, poinformowała, że
przedłożony projekt zmiany regulaminu dostarczania wody spełnia
obowiązek nałożony przepisami prawa a w szczególności zmianą ustawy z
dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych

innych ustaw. Artykuł siódmy w/w ustawy wprowadził do ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
pojęcie warunki przyłączenia do sieci. Jednocześnie ustawodawca określił
minimalną treść wniosku o przyłączenie, terminy wydania warunków przez
przedsiębiorstwa, ważność warunków i kary za opóźnienie w ich wydaniu.
Ustawodawca zobowiązał również w terminie 12 miesięcy od wejścia w
życie ustawy czyli do 19 września 2021 roku, rady gmin do dostosowania
treści regulaminów w obszarze wspomnianych przepisów. Przedłożony
projekt regulaminu dostarczania wody wymaga uzyskania pozytywnej
opinii organu regulacyjnego jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.
Pytań brak.
Członkowie poszczególnych komisji wydali pozytywną opinię do
przedstawionego projektu uchwały w sprawie projektu zmian w
regulaminie dostarczania wody.
(protokoły z głosowania w załączeniu)

Ad.2
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego przedstawiła Sekretarz, poinformowała, że zmieniła się ustawa
o dodatkach mieszkaniowych, wcześniej wzór wniosku regulowało
rozporządzanie do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, obecnie
przygotowanie wzór wniosku scedowano na radę gminy.
(Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone
przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie
zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z
małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i
gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą
z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się
osób przebywających w instytucjach, o których mowa w art. 2 ust. 3

ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2133 ze zm.)
– art. 2 ust. 3 - dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom
przebywającym w: domu opieki społecznej, młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
zakładzie karnym, szkole, w tym szkole wojskowej – jeżeli instytucje
zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie. 2. Za dochód
uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 111))
Pytań brak.
Członkowie poszczególnych komisji wydali pozytywną opinię do
przedstawionego projektu uchwały w sprawie projektu zmian w
regulaminie dostarczania wody.
(protokoły z głosowania w załączeniu)
Ad.3
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w
Gminie Słońsk na rok szkolny 2021/2022, przedstawiła Sekretarz,
poinformowała, że pierwszy raz tego typu uchwała podejmowana była na
rok szkolny 2020/2021, a dotyczy ona zwrotu kosztów dowozu do szkoły
dzieci niepełnosprawnych ich opiekunom, w związku z tym należy określić
cenę paliwa, i tak zaproponowano:
-benzyna bezołowiowa 5,54 zł
-olej napędowy 5,38 zł
-autogaz 2,66 zł

Pytania:
Radna A.Jamniuk czy zwracano się do stacji cpn z zapytaniem o stawki za
paliwa, czy będzie ogłoszony konkurs między stacjami, czy gmina
wnioskowała o mniejsze stawki za jednostkę paliwa, dla tych rodzin.
Sekretarz odpowiedziała, że zakup paliwa leży po stronie rodzica, a nie
gminy.
Radna A.Jamniuk zapytała czy gmina nie mogła by wnioskować do stacji
paliw o inne stawki paliwa.

Sekretarz odpowiedziała, że cena paliwa musi zostać ustalona, na
podstawie badania lokalnego rynku, natomiast rodzić nie ma obowiązku
zakupu paliwa na konkretnej stacji, czy na terenie gminy,
Radna A.Jamniuk zapytała czy jeśli chodzi o tankowanie gminnych aut, to
czy brane są pod uwagę konkursy między stacjami cpn, i dlaczego w
większości paliwo tankowane jest na jednej stacji, oraz czy nie można by
było wystąpić do stacji o stawki indywidualne dla gminy.
Sekretarz odpowiedziała, że gmina nie ma takiej ilości zużycia paliwa,
które wymagało by przetargów, a auto jest tankowane również na innych
stacjach paliw.
Radna A.Jamniuk zapytała co ze stawkami w uchwale jak ceny paliwa
wzrosną.
Sekretarz odpowiedziała, że przepisy nie przewidują zmiany uchwalonej
stawki w ciągu roku.
Członkowie poszczególnych komisji wydali pozytywną opinię do
przedstawionego projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny
jednostek paliwa w Gminie Słońsk na rok szkolny 2021/2022.
(protokoły z głosowania w załączeniu)

2. Wolne wnioski.
Radny W.Łopacinki zapytał czy wiadomo jaki procent naszych
mieszkańców został zaszczepiony.
Przewodnicząca odpowiedziała, że pierwszą dawką zostało zaszczepionych
38,2 % mieszkańców Gminy Słońsk, drugą dawką 35 % mieszkańców.
Radna A.Jamniuk zapytała jaki procent osób pracujących w szkolnictwie,
urzędzie gminy oraz ośrodku zdrowia, został zaszczepiony, oraz jaka
grupa jest najmniej zaszczepiona.
Przewodnicząca odpowiedziała, że jeśli chodzi o szkołę to nie ma wiedzy
jaki procent pracujących tam osób został zaszczepiony, natomiast jeśli
chodzi o Ośrodek Zdrowia to 100% zespołu zaszczepiło się.
Najmniej wyszczepioną grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym
poniżej 40 roku życia, oraz powyżej 70 roku życia, sporo osób starszych
nie zakwalifikowało się do szczepienia z powodu stanu zdrowia.
Sekretarz dodała, że w urzędzie z nieoficjalnych inf. zaszczepionych jest
powyżej połowa załogi, natomiast pracodawca nie ma prawa zapytać
pracownika czy się szczepił.
Obecnie uruchomione są punkty mobilne szczepień, na terenie gminy.
Radna A.Jamniuk zapytała czy w szkole organizowane są egzaminy na
kartę rowerową.
Radny Ł.Zimmerman odpowiedział, że w V klasie organizowany jest kurs
na kartę rowerową.

3. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpanie tematów i brak dalszej dyskusji o godz. 09.38
Przewodniczący Posiedzenia Łukasz Zimmerman zakończył wspólne
posiedzenie trzech Komisji Stałych Rady Gminy Słońsk.
Na tym protokół zakończono.
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