P r o to k ó ł Nr VI/2011
z obrad VI sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu
29 marca 2011 r. od godz. 1330 do godz. 1505 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 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Angelika
Macura, p. Kazimierz Żebrowski.
Spoza Rady w obradach sesji uczestniczyli: Wójt Gminy p. Mieczysław
Pikuła, Skarbnik Gminy p. Łucja Jarowska, Inspektor ds. Ochrony
Środowiska p. Jerzy Lemańczyk i sołtysi.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad V sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Ochrona zdrowia na terenie gminy Jeżewo oraz analiza z działalności
Gminnej Przychodni w Jeżewie.
7. Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) funduszu sołeckiego na rok 2012,
b) wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r.,
c) upoważnienia Wójta Gminy do podejmowania zobowiązań w zakresie
inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie
przez Radę Gminy,
d) wydzierżawienia gruntów pod działalność gospodarczą,
e) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego
oraz
szczegółowych
warunków
jego
funkcjonowania,
f) przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla Gminy Jeżewo na lata
2011-2020,
g) zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
h) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
i) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na
cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu.
9. Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad sesji.
Ad 1/.
Otwarcia obrad VI 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 p. Marek Wiśniewski
przedstawił proponowany porządek obrad sesji w wersji jak wyżej do
którego radni nie wnieśli zmian i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Ad 4/.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad
przyjęciem protokołu z obrad V sesji VI kadencji Rady Gminy zapytał
radnych, czy są uwagi do protokołu który w sposób zwyczajowo przyjęty
jest zawsze do wglądu w biurze Rady. Uwag do protokołu nie wniesiono, a
więc poddał protokół pod głosowanie w wyniku którego został przez Radę
przyjęty jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Ad 5/.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad 6/.
Analiza z działalności Gminnej Przychodni zostanie przedstawiona
na najbliższej sesji tj. w miesiącu kwietniu. Został wstrzymany ten temat
informuje p. Wójt, gdyż najpierw musi się odbyć posiedzenie Rady
Społecznej przy Gminnej Przychodni które zwołano na 4 kwietnia 2011 r.
Ponadto Wójt poinformował, że o szczegółach będziemy za tym mówili w
miesiącu kwietniu, to pragnę nadmienić, że w bieżącym roku budynek
Gminnej Przychodni zostanie ocieplony i położona nowa elewacja.
Ad 7/.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła złożył informację z pracy za
okres międzysesyjny. W minionym okresie najważniejszą sprawą były
zebrania sprawozdawczo – wyborcze w sołectwach na terenie gminy.
Odbytych zostało 14 zebrań na których dokonano wyboru sołtysów na
nową kadencję 2011 – 2014. Wybrano także nowe rady sołeckie oraz
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komisje rewizyjne. W zebraniach uczestniczyli oprócz mnie mówi Wójt
także radni. Podczas tych spotkań mieszkańcy sołectwa wysłuchali
sprawozdań z działalności sołtysa w minionej kadencji, a najważniejsze
mieli możliwość zgłaszania wniosków, sygnalizowania problemów i spraw,
które winny być ich zdaniem zrealizowane na terenie danego sołectwa.
Wójt Gminy poinformował o zadaniach przyjętych do realizacji w 2011 r.
na terenie gminy tj. trwających inwestycjach, bieżących działaniach w
zakresie utrzymania dróg, oświetlenia itp. i jednocześnie dodał, że w dniu
5 kwietnia br. odbędzie się uroczyste spotkanie z sołtysami wybranymi na
nową kadencję, którzy złożą ślubowanie, a sołtysom ustępującym zostaną
złożone podziękowania za ich dotychczasową pracę.
W dalszym wystąpieniu Wójt poinformował, że odbyły się również zebrania
sprawozdawcze w klubach sportowych w których brał udział. Omówił
działalność oraz osiągnięcia poszczególnych sekcji klubów sportowych.
Na zakończenie poinformował o realizacji prowadzonych prac
inwestycyjnych i bieżących gminy.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono żadnych uwag.
Ad 8 a/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał
projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2012. Jak nam wszystkim wiadomo, wyjaśnia p. Przewodniczący
zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga o
wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do
dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę.
Nikt z radnych nie wniósł dodatkowych pytań do w/w projektu uchwały,
więc przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/24/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 b/.
Skarbnik Gminy p. Łucja Jarowska dokonała wprowadzenia do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. Jest to
druga uchwała w br., którą zostają wprowadzone zmiany po stronie
dochodów jak i wydatków w budżecie gminy na rok 2011, informuje p.
Skarbnik. Po przyjęciu budżetu Państwa, Wojewoda dokonał dla
wszystkich zmiany do budżetów gmin. Projekt tej uchwały szczegółowo
został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Gminy w dniu 22 marca
br., Wszystkie zmiany zostały zapisane w zał. do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w/w sprawie, i z
uwagi na to, że nie było pytań ze strony radnych, poddał uchwałę pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/25/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 c/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt
uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podejmowania
zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę
ustaloną corocznie przez Radę Gminy. W związku z tym, że projekt tej
uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji Rady
Gminy przystąpił do głosowania. Rada w głosowaniu w/w uchwałę przyjęła
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/26/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 d/.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntu pod działalność gospodarczą. Projekt tej uchwały
został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Gminy, wobec tego
Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Radni w głosowaniu w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/27/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 e/.
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania został omówiony na posiedzeniach komisji
Rady Gminy. Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały, a następnie poddał pod
głosowanie. Rada w głosowaniu jednomyślnie -13 głosami „za” przyjęła
uchwałę w powyższej sprawie.
Uchwała Nr VI/28/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 8 f/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przedstawił
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla
Gminy Jeżewo na lata 2011-2020. Z programem tym komisje zapoznały się
na posiedzeniach komisji, wobec tego Przewodniczący obrad przystąpił do
głosowania na d projektem uchwały w/w sprawie.
Radni w głosowaniu przedstawioną uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy dla Gminy Jeżewo na lata 2011 – 2020 przyjęli jednogłośnie – 13
głosami „za”.
Uchwała Nr VI/29/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 g/.
Kolejny projekt uchwały który odczytał Przewodniczący Rady
Gminy dotyczył zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na
terenie gminy Jeżewo. Projekt tej uchwały został omówiony na
posiedzeniach komisji Rady Gminy do którego Wójt Gminy przedstawił
wniosek wraz z załącznikami o zatwierdzenie taryf na wodę złożony przez
RSUH w Jeżewie jako przedsiębiorstwa obsługującego urządzenia wod.kan. na terenie gminy. Z uwagi na to, że radni nie wnieśli żadnych uwag do
projektu uchwały Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przez Radę uchwała została przyjęta 12 głosami „za”
i 1 głosie „wstrzymującym”.
Uchwała Nr VI/30/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 h/.
Podobnie jak został przedstawiony projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, również RSUH
wystąpiła z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków. Projekt tej uchwały również był omówiony na
posiedzeniach komisji w związku z tym Przewodniczący RG p. Marek
Wiśniewski prowadzący obrady sesji, odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Jeżewo i poddał pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania w/w uchwałę przyjęła 11 głosami „za” i 2
wstrzymującymi się od głosu.
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Uchwała Nr VI/31/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 i/.
Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dokonał Wójt
Gminy p. Mieczysław Pikuła. W projekcie tej uchwały dokonano zmiany
zapisu w § 4 ust. 2 uchwały nr XIII/100/2004 RG Jeżewo poprzez dodanie
stawki opłat w wysokości „1,00 zł” za zajęcie 1 m2 w pasie drogowym na
umieszczenie reklamy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w/w sprawie, a
ponieważ nie było uwag ze strony radnych do przedstawionego projektu
uchwały, poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/32/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9/.
W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.
Ad 10/.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad p. Marek
Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1505 zamknął
obrady VI sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie.

Protokołowała
Teresa Moskal - Lemańczyk

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wiśniewski
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