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PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018
Sesji Rady Gminy Manowo
odbytej w dniu 10 kwietnia 2018 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 734, zakończono o godz. 754. Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu
Gminy Manowo.
Na stan 15 radnych na Sesji obecnych było 13 radnych wg załączonej listy obecności.
Ponadto w obradach Sesji udział wzięli:
1. Wójt Gminy
- Roman Kłosowski
2. Sekretarz Gminy
- Irena Oleksy
3. Skarbnik gminy
- Magdalena Szymańska
4. Protokolant
- Anna Drabik

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji
Otwarcia XXXVIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Jan Prus i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność Sesji zwołanej na wniosek p. Wójta z dnia 3 kwietnia 2018 roku.
Na stan 15, obecnych było 13 radnych.
Nieobecności:
• Radny Tomasz Padykuła – nb. usprawiedliwiona.
• Radna Grażyna Góral - nb. usprawiedliwiona.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia porządku obrad
W związku z brakiem propozycji zmian i brakiem uwag Jan Prus – Przewodniczący Rady
poinformował, że będziemy obradowali według przedłożonego porządku obrad.

Porządek obrad
1.
2.
3.
4.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2018 rok.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2018 rok
Roman Kłosowski - Wójt Gminy Manowo: jeśli rada podejmie tę uchwałę, to ogłosimy trzeci przetarg
na budowę ścieżki rowerowej. Były dwa przetargi. Wszystkie oferty znacznie przewyższają środki,
jakie mamy zabezpieczone w budżecie na ten cel. My mieliśmy 3.317.000 zł (bez frezowania i
wycinki drzew). W pierwszym przetargu były dwie oferty (5.900.000 zł oraz 6.041.000 zł). W drugim
przetargu 4.600.000 zł i 5.500.000 zł. W międzyczasie rozmawiałem jeszcze z pięcioma innymi
firmami. Niestety, wszystkie te firmy mieściły się w cenach od 4.500.000 do 5.500.000. Ostatnią
firmą, z którą rozmawialiśmy, to firma p. Rachtana. Wspólnie z p. Kolasem staną do przetargu. Na 18
gmin, które są w ZIT gmina Siemyśl wycofała się z braku środków własnych na realizację podobnej
inwestycji. Na 99% nasze dofinansowanie, które aktualnie wynosi 77,35% w kwocie 2.500.000 zł
zostanie zwiększone przez p. Marszałka o 4% tj. o ok. 130.000 zł. Nam na dzień dzisiejszy brakuje
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brutto ok. 1.000.000 zł. W roku 2018 mamy zwiększone dochody własne (podatek od nieruchomości
od nadleśnictw) o łączną kwotę 564.000 zł. Wynika to z tego, że przez lasy przebiegają linie
energetyczne, a tereny pod nimi są wyłączone z gospodarki leśnej. Są to tereny zaliczane do
działalności gospodarczej. Sprawa toczyła się przez 7 lat w całym kraju i w różnych instancjach. Już
są orzeczenia NSA w tej sprawie. LP same zmieniły deklarację podatkową na rok 2018. Samorządy
zgodnie z obowiązującymi przepisami będą się ubiegały o wyrównanie podatku 5 lat wstecz. Wczoraj
wysłaliśmy pierwsze wezwanie do Nadleśnictwa Manowo o dostarczenie w ciągu 7 dni dokumentów
za rok 2017. dzisiaj wyślemy do Tychowa i do Bobolic. Będziemy sukcesywnie się cofali, aż do roku
2013. Tworząc budżet na rok 2018 mieliśmy przypuszczenia, że w przypadku przetargów na
inwestycje może to różnie wyglądać i dlatego jest taka duża rezerwa. Osoba, która w Ministerstwie
Finansów prowadzi sprawę pożyczki z budżetu państwa też to zauważyła, ale pozytywnie to
skomentowała. Chcemy wykorzystać tę rezerwę. Jeśli nie zrobimy tej ścieżki w 2018 roku, to znaczy,
że jej nigdy nie zrobimy i oddamy 2.600.000 zł komuś innemu, ponieważ tych pieniędzy nie możemy
wykorzystać na coś innego.
Magdalena Szymańska - skarbnik Gminy: w paragrafie 6 uchwały zmieniła się kwota dochodów i
wydatków. W międzyczasie p. Wójt podpisał zarządzenie - z Urzędu Wojewódzkiego przyszło
zwiększenie środków na zadania zlecone. Załącznik nr 1 - przeniesienie wydatków - środki zostały
podjęte z rezerwy celowej, którą rozdysponował wcześniej p. Wójt. Wójt tych środków nie może ich
rozdysponować na wydatki majątkowe i musi to zrobić Rada Gminy. W związku z tym środki z
rezerwy musiałam przenieść na stosowne paragrafy, żeby później Rada mogła przenieść środki na
inwestycje. Pojawiły się tutaj jeszcze dwie inwestycje: przebudowa dróg gminnych na terenie gminy
Manowo (zwiększenie środków o 10 zł) i oświetlenie drogowe w Manowie, w Cewlinie i
w Kretominie (wszystkie faktury są z ubiegłego roku i zostały uwzględnione w rezerwie celowej).
Uchwała w sprawie budżetu została podjęta 12 stycznia, faktury jeszcze wpływały za poprzedni rok,
więc tutaj również dokonałam stosownego przeniesienia.
Roman Kłosowski - Wójt Gminy Manowo: pewne faktury dołączyliśmy do deficytu, ale sporo
należności już zapłaciliśmy. Jak dostaniemy pożyczkę, będziemy już mieli gotówkę na realizację
ścieżki rowerowej.
Radny Mirosław Pawlak: czy oba zmniejszenia wydatków pochodzą wyłącznie z rezerwy zagrożone?
Magdalena Szymańska - skarbnik Gminy: tak
Radny Mirosław Pawlak: czyli pozostałe inwestycje i wydatki bieżące nie będą zagrożone?
Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo: nie
Magdalena Szymańska - skarbnik Gminy: gdyby Rada przeniosła środki z rezerwy celowej, to
naruszyłaby kompetencje Wójta. Dlatego najpierw Wójt musiał przenieść środki na wydatki bieżące,
a następnie Rada Gminy na wydatki majątkowe.
Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo: te 564.000 zł (podatek od nieruchomości od LP) na pewno
zwiększą nasz budżet po stronie dochodów. Być może uda nam się ściągnąć również podatek za lata
poprzednie. Wszystkie Nadleśnictwa skorygowały wysokość podatku za 2018 rok. Nadleśnictwo
Tychowo w skali roku płaciło podatek w wysokości 50 zł, po korekcie płaci 90.000 zł w skali roku.
Nadleśnictwo Bobolice w skali roku płaciło podatek w wysokości 21 zł, po korekcie płaci 88.000 zł
w skali roku. Nadleśnictwo Manowo w skali roku płaciło podatek w wysokości 35.000 zł, po korekcie
płaci 385.000 zł w skali roku.
Radny Leszek Kondrat: teraz na ścieżkę będzie przeznaczona kwota 4.400.000 zł?
Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo: prawdopodobnie oferta wyniesie między 4.000.000 zł
a 4.100.000 zł brutto. Dzisiaj ogłosimy przetarg, jeśli będzie przed sesją, to na pewno Państwa
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poinformujemy. Od wczoraj rozpoczęliśmy remont dróg. W pierwszej kolejności robimy te, które nie
są przejezdne. Mam nadzieję, że do pierwszej dekady maja drogi zostaną wyremontowane (oprócz
tych, które będą wymagały większych nakładów - destrukt).
Radny Michał Bamburak: co będzie z drogą w Cewlinie?
Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo: jak dostaniemy dofinansowanie, to będziemy ją
remontowali. Jeśli nie, zrobimy spotkanie i przedstawię sposoby rozwiązania. Na pewno nie
zostawimy tego tak jak jest.
Jan Prus – Przewodniczący Rady: czy do tego projektu uchwały są jeszcze jakieś pytania lub wnioski?
Nie widzę – przechodzimy do głosowania.
Uchwała otrzymała Nr XXXVIII/284/2018, podjęta została 13 głosami za (jednogłośnie).

Ad. 3. Wolne wnioski i zapytania.
Brak.

Ad. 4. Zakończenie
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął Obrady XXXVIII
Sesji Rady Gminy Manowo.
Protokołowała:
Anna Drabik

