P r o t o k ó ł Nr III/2010
z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu
17 grudnia 2010 r. od godz. 1330 do godz. 1450 w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Jeżewie pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy
p. Marka Wiśniewskiego.
W obradach sesji na skład ustawowy Rady 15, zgodnie z listą obecności
udział wzięło 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Paweł
Boguń, p. Macura Angelika.
Spoza Rady w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła i
Skarbnik Gminy p. Łucja Jarowska.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dz. Nr 39/3, 39/9, 39/10 w
Laskowicach,
b) udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa
kujawsko - pomorskiego,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa powiatu świeckiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji dróg
powiatowych,
d) wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 r.,
e) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Jeżewo
na kadencję 2010 – 2014.
f) Wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin –
Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy z siedzibą w Pruszczu.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
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Ad 1/.
Otwarcia obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski.
Ad 2/.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na skład ustawowy Rady
15, w obradach sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum
upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad 3/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek
obrad sesji j/w, który w głosowaniu przez Radę został przyjęty
jednogłośnie.
Ad 4/.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania w
sprawie przyjęcia protokołu z obrad I i II sesji VI kadencji Rady Gminy
Jeżewo nadmienił, że protokoły są zawsze do wglądu w biurze Rady, a
następnie zapytał Wysoką Radę, czy są uwagi do powyższych protokołów.
Ponieważ nikt nie zgłosił żadnych uwag wobec tego Przewodniczący
przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z obrad I sesji VI
kadencji Rady Gminy, który przez Radę został przyjęty jednogłośnie, a
następnie poddał pod głosowanie protokół z II sesji VI kadencji Rady
Gminy, który Rada w głosowaniu przyjęła jednogłośnie.
Ad 5/.
Nikt z radnych nie zgłosił wniosków ani interpelacji.
Ad 6/.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła przedkładając informację z
pracy za okres międzysesyjny zaczął słowami „zima 2010/2011 nawiedziła
nas za szybko.” Do chwili obecnej wydaliśmy już prawie wszystkie środki
finansowe, jakie przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg.
W związku z aurą zimową
została zatrzymana inwestycja jaką
realizowaliśmy, tj. wodociągowanie wsi Ciemniki – Dubielno. Firma
przerwała budowę ze względu na powyższy fakt. Również wstrzymane
zostały prace przy budowie chodnika na ul. Oskiej w Laskowicach. Do
dalszej pracy najwcześniej przystąpi się w m-cu marcu. Także ze względu
na warunki pogodowe nie przystąpiono do zaplanowanej wymiany dachu
na budynku Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim.
Ponadto poinformował, że na terenie Rolniczej Spółdzielni Usługowo –
Handlowej „Borowiak” w Jeżewie jest nowy nabywca obiektu, w którym
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zamierza otworzyć zakład przerobu tworzyw sztucznych. Wcześniej jednak
musi dokonać całkowitej modernizacji tego budynku, aby został
wykorzystany z założonym przedsięwzięciem. Wójt podpowiedział, że o ile
stanie się to realne, to pozyskamy nowe miejsca pracy dla osób jej
poszukujących.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono żadnych uwag.
Ad 7a/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/9 w m. Laskowice.
Projekt powyższej uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniu
komisji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2010 r. wobec tego przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały. Rada w głosowaniu uchwałę przyjęła
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr III/7/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7b/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu
województwa kujawsko – pomorskiego. Projekt tej uchwały był także
szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 14
grudnia 2010 r. Jednakże nadmienił, że pomoc ta zostanie udzielona dla
samorządu woj. Kuj.-pomorskiego na budowę chodnika oraz w II etapie
odcinka pieszo jezdni w m. Laskowice. Nie było dodatkowych pytań do
powyższego projektu uchwały w związku z tym Przewodniczący Rady p.
Marek Wiśniewski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania uchwałę przyjęła jednogłośnie – 13 głosami
„za”.
Uchwała Nr III/8/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7c/.
Kolejny projekt uchwały jaki przedstawił Przewodniczący Rady
Gminy dotyczył udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu świeckiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy chodnika przy drodze
powiatowej Czersk Świecki – Jeżewo.
W głosowaniu przez Radę uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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Uchwała Nr III/9/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7d/.
Skarbnik Gminy p. Łucja Jarowska dokonując wyjaśnień do
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na
2010 r. w swoim wystąpieniu nadmieniła, że projekt tej uchwały został
omówiony na posiedzeniu komisji Rady Gminy. Wszystkie zmiany jakie
zostały zapisane w projekcie omawianej uchwały uwidocznione są w
załącznikach do w/w projektu oraz w uzasadnieniu.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 r., a
następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 r.
Uchwała Nr III/10/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7e/.
Kolejny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady
Gminy, dotyczył ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.
Zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym należy powołać stałe
komisje Rady Gminy. Każdy radny zadeklarował swój udział w wybranej
przez siebie komisji.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały
w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jeżewo na
kadencję 2010 – 2014. Następnie projekt w/w uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada w wyniku głosowania uchwałę przyjęła jednogłośnie.
Uchwała Nr III/11/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7f/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał
projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia
Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu.
Następnie Wójt Gminy udzielił wyjaśnień do powyższego projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie, w
wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr III/12/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8.
Radni zwrócili się z wnioskiem do Wójta w sprawie usytuowania
parkingu oraz naprawy odcinka drogi – ul. Wiatrakowej przy aptece w
Jeżewie. Jak tylko będą środki finansowe odpowiada Wójt, odcinek drogi
na dojeździe do apteki zostanie naprawiony.
Ad 9/.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p.
Marek Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1450
zakończył obrady III sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Moskal – Lemańczyk

Marek Wiśniewski
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