P r o t o k ó ł Nr IV/2010
z obrad IV sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu
28 grudnia 2010 r. od godz. 1000 do godz. 1120 w sali Wiejskiego 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 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Paweł
Boguń.
Spoza Rady w obradach sesji uczestniczyli: Wójt Gminy p. Mieczysław
Pikuła, 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 III sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian do budżetu gminy,
b) nie wygasających wydatków inwestycyjnych,
c) uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.,
d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżewo na lata
2011 – 2016.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad 1/.
Otwarcia obrad IV 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 14 radnych co stanowi quorum
upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych
uchwał.

Ad 3/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
przedstawił proponowany porządek obrad sesji w wersji jak wyżej do
którego radni nie wnieśli uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Ad 4/.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania w sprawie
przyjęcia protokołu z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy zapytał
Wysoką Radę, czy są uwagi do protokołu który w sposób zwyczajowo
przyjęty jest zawsze do wglądu w biurze Rady.
Z uwagi na to, że uwag nie było Przewodniczący Rady Gminy p. Marek
Wiśniewski poddał protokół pod głosowanie, w wyniku którego został przez
Radę przyjęty jednogłośnie.
Ad 5/.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad 6/.
Przed przystąpieniem do głosowania nad projektami uchwał,
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że w związku z kończącym się
rokiem 2010, Wójt Gminy dokona podsumowania swojej pracy jak i
Urzędu Gminy za rok 2010 w wystąpieniu na uroczystym spotkaniu, które
odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 12oo na sali w tutejszym Ośrodku.
Jednakże Wójt Gminy udzielił informacji, co następujące: ponieważ
wstrzymano nam dotację ze środków unijnych na wodociągowanie
miejscowości Dubielno i Taszewo, wnieśliśmy odwołanie do Zarządu
Województwa które zostało rozpatrzone negatywnie. Wobec tego
zdecydowaliśmy jako Gmina złożyć skargę do Sądu Administracyjnego na
Urząd Marszałkowski. Rozstrzygany jest spór, czy decyzja w sprawie
pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody w Dubielnie, wydana przez
Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki była ostateczna na podstawie
wydanego zaświadczenia przez Wojewodę, czy staje się prawomocną po
okresie uprawomocnienia się w ciągu 14 dni od odebrania, co było
powodem wstrzymania dofinansowania z funduszy unijnych. Skarga
została złożona w ciągu obowiązujących 30 dni od zawiadomienia z Urzędu
Marszałkowskiego o negatywnym rozstrzygnięciu, a więc w związku z tym
oczekujemy na zajęcie stanowiska przez Sąd.
Inwestycje jakie realizujemy na terenie gminy zostały wstrzymane ze
względu na aurę pogodową.
Wójt zapoznał radnych z pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Świeciu, która zwróciła się o dotację 10000,00 zł z
przeznaczeniem na kupno nowego samochodu pożarniczego. Na dzień
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dzisiejszy, mówi Wójt nie widzę by sąsiednie gminy dołożyły do tego
zadania więc poprosił Wysoką Radę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski zwrócił się do
Komendanta Gminnego OSP w Jeżewie i jednocześnie Przewodniczącego
Komisji Ładu, porządku, ochrony przeciwpożarowej, sportu, kultury i
turystyki p. Lecha Kempińskiego aby wyraził opinię w powyższym temacie.
Lech Kempiński podtrzymał stanowisko Wójta i jednocześnie dodał, że na
terenie gminy mamy 5 jednostek OSP które mają swoje potrzeby, a nie
możemy ich zrealizować gdyż środki w budżecie na działalność straży są
minimalne w stosunku do potrzeb. W roku 2011 czekają nas badania
okresowe tj. strażaków naszych jednostek, których koszt wyniesie 14.800.00
zł, jak również odbędą się zawody pożarnicze, na co również niezbędne są
środki finansowe.
Swoją wypowiedź zakończył następująco: „musicie mnie zrozumieć, że
bliższa jest ciału koszula i trzeba pomyśleć o sobie”. W tej sytuacji radni
zdecydowali, iż z uwagi na brak środków w budżecie gminy prośbę zawartą
w piśmie KPPSP w Świeciu należy załatwić negatywnie.
Ad 7a/.
Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na 2010 r. udzieliła Skarbnik Gminy p. Łucja Jarowska.
Ze względu na nie otrzymanie do końca 2010 r. środków finansowych z Unii
Europejskiej w kwocie 1.100.000, które w części miały sfinansować wydatki
inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej i stacji uzdatniania w m.
Czersk Świecki, dochody i wydatki w powyższej kwocie przeniesiono do
budżetu gminy na rok 2011. Jeżeli ta kwota wpłynie to będą mniejsze raty i
mniejsze odsetki. Zwiększono wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w kwocie 3.740 zł. Pozostałe zmiany wprowadzone do
budżetu gminy na rok 2010 zostały szczegółowo zapisane w załącznikach do
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 r.
Rada w głosowaniu w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IV/13/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7b/.
Skarbnik Gminy p. Łucja Jarowska udzieliła wyjaśnień do
projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu nie wygasających wydatków
w 2010 r. Nie wygasające wydatki są to wydatki które zaplanowane były w
budżecie gminy na 2010 r. z przeznaczeniem na inwestycje takie jak:
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1) – „Budowa chodnika oraz odcinka pieszo jezdni na ul. Oskiej w m.
Laskowice. Wydatki te dotyczą pomocy finansowej dla Samorządu
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 60% udziału
gminy w wymienionym zadaniu tj. 119.089,15 zł” oraz 2) „Budowa stacji
uzdatniania wody w m. Dubielno oraz sieci wodociągowej we wsiach:
Dubielno, Ciemniki i Taszewko. Wydatki inwestycyjne dotyczą
rozpoczętej inwestycji wodociągowej, której przewidywany zakres robót
w roku 2010 nie został wykonany z uwagi na trudne warunki
atmosferyczne. Wydatki na powyższy cel planowane w kwocie 180.000 zł
nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powyższe środki w kwocie
299.089,15 zł zostały przekazane na konto bankowe, termin ich
wygaśnięcia nastąpi z dniem 30 czerwca 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
wykazu wydatków nie wygasających w 2010 r. Następnie przystąpiono do
głosowania w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14
głosami „za”.
Uchwała Nr IV/14/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7c/.
Z projektem budżetu gminy na 2011 r. radni zapoznali się na
posiedzeniach komisji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2010 r. Na wszystkie
pytania ze strony członków komisji szczególnie jeżeli chodzi o wydatki
zaplanowane w tym budżecie, odpowiedzi udzielali Skarbnik i Wójt Gminy.
Przed odczytaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Jeżewo na rok 2011 Przewodniczący Rady Gminy p. Marek
Wiśniewski zapytał radnych, czy są uwagi do tego budżetu. W związku z
tym, że uwag ze strony Wysokiej Rady nie było, p. Przewodniczący odczytał
Uchwałę Nr 22/P/2010 Składu Orzekającego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wydanej opinii o projekcie uchwały
budżetowej Gminy Jeżewo na 2011 rok. którą zaopiniował pozytywnie
projekt uchwały budżetowej Gminy Jeżewo na rok 2011
pozytywnie/.Uchwała stanowi zał. do protokołu/.
Następnie odczytał uchwałę Nr 16/Dpr/2010 Składu Orzekającego Nr 1
RIO w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Jeżewo na 2011 rok. Skład Orzekający dokonując
szczegółowej analizy projektu uchwały budżetowej Gminy Jeżewo na 2011
rok wskazał, że Gmina ma możliwości sfinansowania planowanego deficytu
w roku budżetowym. /Uchwała Nr 16/Dpr/201 RIO stanowi zał. do protokołu/.
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy p. Marek
Wiśniewski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Jeżewo na rok 2011 i poddał pod głosowanie.
Rada w głosowaniu w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IV/15/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7d/.
Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2011 – 2016 udzieliła Skarbnik
Gminy p. Łucja Jarowska. Jest to nowa uchwała, którą należy wprowadzić
zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Opracowuje to każda gmina,
która ma zadłużenia z tytułu inwestycji, powiedziała p. Skarbnik.
Wieloletnia Prognoza Finansowa jak i Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej został zapisany w w/w dokumentach stanowiących
załącznik do projektu uchwały. Uzasadniając projekt uchwały wyjaśniła, że
na pewno rok 2011 nie przyniesie nam kolejnych uchwał o zaciąganiu
kredytów, gdyż Gmina nie będzie miała na to możliwości, bo jak wynika z
Prognozy Finansowej Gminy pożyczki i spłaty kredytów zostały rozłożone
na lata 2011 – 2016. Do projektu uchwały zostały również załączone
objaśnienia do WPF Gm. Jeżewo opracowanej na lata 2011 – 2016 w
których szczegółowo – latami została przedstawiona prognoza finansowa
gminy.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przed odczytaniem
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeżewo na lata 2011-2016 zwrócił się do radnych czy są pytania do p.
Skarbnik odnośnie udzielonych wyjaśnień. Ponieważ żadnych pytań nie
było Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 22/WPF/2010
Składu Orzekającego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2010 r. w
sprawie wydanej opinii o projekcie uchwały dot. Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jeżewo na rok 2011., którą Skład Orzekający RIO
zaopiniował pozytywnie. /Uchwała stanowi zał. do protokołu/.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2011 – 2016 i poddał pod
głosowanie.
Radni w głosowaniu powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie – 14 głosami
„za”.
Uchwała Nr IV/16/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 8/.
W wolnych wnioskach i zapytania nikt nie zabrał głosu.
Ad 9/.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p.
Marek Wiśniewski podziękował radnym, p. Wójtowi i p. Skarbnik za udział
w sesji i o godz. 1140 zamknął obrady IV sesji Rady Gminy w Jeżewie.
Następnie zaprosił Wysoką Radę oraz zaproszonych gości na uroczyste
podsumowanie roku 2010, które odbyło się o godz. 1200 w sali Wiejskiego
Domu Kultury w Jeżewie.

Protokołowała
Teresa Moskal – Lemańczyk

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wiśniewski
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