P r o t o k ó ł Nr V/2011
z obrad V sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu
16 lutego 2011 r. od godz. 1330 do godz.1550 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. Boguń
Paweł, p. Macura Angelika.
Spoza Rady w obradach sesji uczestniczyli: Wójt Gminy p. Mieczysław
Pikuła, Skarbnik Gminy p. Łucja Jarowska, zaproszeni goście oraz sołtysi i
mieszkańcy gminy.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Wręczenie odznaczeń państwowych.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Planu pracy Rady Gminy na 2011 r.
b) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Jeżewo z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011,
c) określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie
gminy Jeżewo,
d) przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Jeżewo na lata 2011 – 2020,
e) powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Jeżewie na
kadencję 2011 – 2014,
f) wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2011,
g) o
przystąpieniu
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 39/3 i 39/9 w
miejscowości Laskowice.
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad 1/.
Otwarcia obrad V 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 odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych
które na wniosek Wójta Gminy za szczególne zasługi na rzecz sportu
gminnego przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu wręczenia
odznaczeń dokonał Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski p. Zbigniew
Ostrowski. To szczególne wyróżnienie otrzymali: wieloletni działacz Klubu
Sportowego „TOR” w Laskowicach p. Bolesław Maćkowski który został
odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz Prezes GLKS „TOR” p.
Kazimierz Świtajski, którego odznaczono „Srebrnym Krzyżem Zasługi”.
Odznaczeni podziękowali p. Wicewojewodzie za dokonanie tej ceremonii, a
następnie p. Kazimierz Świtajski w imieniu swoim i p. Maćkowskiego
powiedział, że oprócz satysfakcji odczuwamy wielką radość, gdyż te
wyróżnienia prowadzą do dalszego upowszechniania naszego sportu w
miejscowym społeczeństwie i dają nam narzędzia do dalszego działania.
Gratulacje oraz kwiaty odznaczonym złożyli Przewodniczący Rady Gminy
oraz Wójt Gminy.
Po tak wzniosłej chwili Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji.
Ad 4/.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
wznowił dalsze obrady sesji. Odczytał proponowany porządek obrad sesji w
wersji j/w do którego radni nie wnieśli uwag i w głosowaniu przyjęli
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Ad 5/.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania w sprawie
przyjęcia protokołu z obrad IV sesji VI kadencji Rady Gminy zapytał
radnych, czy są uwagi do tego protokołu który w sposób zwyczajowo
przyjęty jest zawsze do wglądu w biurze Rady Gminy.
Z uwagi na to, że uwag nie wniesiono p. Przewodniczący poddał protokół
pod głosowanie. Rada w głosowaniu protokół z obrad IV sesji przyjęła
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
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Ad 6/.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad 7/.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła złożył informację z pracy za
okres międzysesyjny, co następujące:
w omawianym okresie godne odnotowania będą zebrania w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych kampania sprawozdawczo – wyborcza,
która zakończy się zebraniem gminnym na którym dokona się wyboru
władz gminnych Związku OSP, informuje Wójt.
W przeddzień sesji gośćmi Wójta byli przedstawiciele firmy z Poznania,
którzy będą zajmować się budową „Biogazowni” w Buczku. Na ten cel
spółka ta pozyskała dotację ze środków unijnych w kwocie 19 mln złotych.
Czas realizacji tej inwestycji oraz wykorzystania pozyskanych środków
przewidziany został na jeden rok. Budowa „Biogazowi” rozpocznie się w
sierpniu br i w sierpniu 2012 roku musi być zakończona. Budowla ta
została zarejestrowana jako „Biogazownia w Buczku, Gm. Jeżewo.” Od tej
budowli corocznie do budżetu gminy wpłynie 2% podatku od
nieruchomości, który naliczony zostanie zgodnie z ustawą o finansach
publicznych według ustalonych stawek podatkowych na dany rok.
Od strony Świecia w m. Belno i Osłowo powstanie osiem siłowni
wiatrowych. Ustawione one zostaną zgodnie z uchwałą Sejmiku
województwa kujawsko – pomorskiego w której zapisano, że siłownia
wiatrowa musi być ustawiona w odległości 500 m od budynków.
W dniu 29 stycznia 2011 r. odbyło się zebranie wiejskie w Jeżewie, w
którym oprócz licznie zebranych mieszkańców uczestniczyli radni z okręgu
wyborczego Jeżewo. Główny temat zebrania to ustawienie wieży służącej
dla internetu szerokopasmowego w Jeżewie przy ul. Laskowickiej.
Następny problem jaki został poruszony to sprawa zagospodarowania
gruntów przy j. Stelchno. Wójt wyraził stanowisko, że na dzień dzisiejszy
przy tym jeziorze nic się nie będzie działo, jeżeli chodzi o jakiekolwiek
budowle.
Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu poruszyli także problem budowy
boiska pełnowymiarowego tzw. „Orlika” przy hali sportowej w Jeżewie. Na
tą okoliczność Wójt przeprowadził rozmowę z właścicielem nieruchomości
/p. Erdmańskim/ w sprawie wykupu gruntów, który nie wyraził zgody na
sprzedaż pod wspomniane boisko. Jednocześnie Wójt dodał, że w
najbliższych latach nie będzie stać Gminy Jeżewo aby mogła zająć się taką
inwestycją.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono żadnych uwag.
Po przedstawionej informacji za okres pracy międzysesyjnej przez Wójta
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski wniósł wniosek
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formalny by dokonać zmiany w porządku obrad i pkt 9 – „Wolne wnioski i
zapytania” przenieść jako kolejny po pkt 7, na co radni jednomyślnie
wyrazili zgodę.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabierali mieszkańcy Jeżewa
biorący udział w sesji, jako pierwszy:
p. Klaudiusz Walendziak ponownie postulował do Rady jak i Wójta w
sprawie wybudowania „Orlika”, bo jak stwierdził obecne boiska znajdują
się w stanie fatalnym i nie spełniają żadnych wymogów. Jeżeli ten grunt,
który mógłby zostać przeznaczony pod to boisko jest nie do kupienia, to
należy go znaleźć w innym miejscu gminy Jeżewo, mówi p. Walendziak.
Zwrócił też uwagę na zbyt wysokie rachunki jakie ponosi Oświata, a
dokładnie Zespół Szkół w Jeżewie jak i pozostałe szkoły z terenu gminy za
zużytą energię. W tym wypadku Rada powinna wystąpić do „Eneji” o
obniżenie kosztów energii. Ponadto wraz z innymi mieszkańcami mówił o
koniecznym zagospodarowaniu centrum wsi Jeżewa ozdobnymi drzewkami
i krzewami gdyż brak jest zieleni. Było też pytanie w sprawie celowości
budowania świetlicy wiejskiej w m. Pięćmorgi. Na powyższe postulaty
wniesione przez p. Walendziaka odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski. Jeżeli chodzi o boisko, to w tej sprawie
będziemy mówili na komisjach Rady Gminy i jednocześnie wyjaśnił, że w
bieżącym roku Gmina nie ma w swoim budżecie żadnych środków na
budowę takiego boiska, ponieważ aby pozyskać środki unijne trzeba mieć
zabezpieczony udział własny. Radny Lech Kempiński dodał, że w chwili
obecnej dla Gminy ważniejsza jest kanalizacja i wodociągowanie.
W sesji brał udział p. Artur Stefan, który wystąpił z prośbą do Wójta i
Rady Gminy o wyrażenie zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie w
miesiącu lipcu na terenie zielonego boiska sportowego w Jeżewie festynu
charytatywnego połączonego z wszelkiego rodzaju atrakcjami, jednocześnie
prosił o protekcję i pomoc w pozyskaniu sponsorów. Cel tej imprezy to
pozyskanie środków finansowych na potrzeby leczenia bardzo chorej córki.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski prosił o skierowanie
pisma do Rady Gminy, z którego będzie wynikał koszt i całokształt spraw z
tym związanych.
W powyższym temacie przedstawionym przez p. Artura swoją pomoc
zadeklarowali p. K. Walendziak wraz z Grupą Wsparcia Mieszkańców
Gminy Jeżewo, której przewodniczy.
P. Mirosław Brzozowski mówił o braku należytego odśnieżania chodnika
przez mieszkańców Jeżewa przy swojej posesji w czasie zimy. Zwrócił
uwagę by w okresie zimy były wyznaczone miejsca z piaskiem do
posypywania w razie gołoledzi. Nadmienił również to, że na chodniku
przed delikatesami klienci stawiają samochody, jakie w tym przypadku
jest zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci niższych klas, które tamtędy
przechodzą do szkoły. Kontynuując swoją wypowiedź dodał, że na co dzień
4

można spotkać wałęsające się psy. Przy najbliższym szczepieniu psów
należało by się zastanowić, czy nie warto by było aby każdy właściciel psa
kupił i założył swojemu psu „czip”, na co Wójt odpowiedział, że jest to
nierealne. Kolejna sprawa z jaką wystąpił to temat kolektorów słonecznych.
Jest mu wiadome, że na ten cel są fundusze z ochrony środowiska i może
przy pomocy Gminy udało by się rozwiązać ten problem, a na pewno
mieszkańcy z tego by skorzystali.
Na wszystkie postulaty wniesione przez mieszkańców wyczerpujących
odpowiedzi udzielili Wójt i Przewodniczący Rady Gminy.
Ad 8 a/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 r,
jednocześnie dodał, że plan ten został szczegółowo omówiony na
posiedzeniach komisji Rady Gminy w dniu 9 lutego 2011 r.
Wobec tego, że radni nie wnieśli dodatkowych uwag do planu pracy Rady,
uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy w głosowaniu przez Radę została
przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr V/17/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 b/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011. Projekt tej uchwały został
również omówiony na posiedzeniach komisji Rady Gminy. W związku z
powyższym przystąpił do głosowania w wyniku którego radni w/w uchwałę
przyjęli jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr V/18/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 c/.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy
Jeżewo, który szczegółowo omówiono na posiedzeniach komisji w dniu 9
lutego 2011 r.
Wobec tego, że radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu przedstawionej
uchwały, Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski poddał
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uchwałę pod głosowanie. Radni w wyniku głosowania uchwałę przyjęli
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr V/19/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 d/.
Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeżewo na lata
2011 – 2020 dokonał Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła. Strategia ta została
opracowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i jemu
bezpośrednio będzie służyć do codziennej pracy mówi Wójt. Jest to
ogromny materiał, który zostanie udostępniony na stronie BIP i warto się
będzie z nim zapoznać, uzupełnił swoją wypowiedź Wójt.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Jeżewo na lata 2011 – 2020. Radni w głosowaniu w/w uchwałę przyjęli
jednogłośnie.
Uchwała Nr V/20/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 e/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał
projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej
Przychodni w Jeżewie na lata 2011 – 2014. Jednocześnie dodał, że Radę
Społeczną powołuje się w celu prowadzenia stałej kontroli i nadzoru, pracy
organizacyjnej, opiniowania oraz przedstawiania Radzie Gminy wyników
finansowych do zatwierdzenia przez ten organ. Z uwagi na to, że radni nie
wnieśli uwag do projektu tej uchwały Przewodniczący Rady poprosił o
przegłosowanie. Radni w głosowaniu w/w uchwałę przyjęła 12 głosami „za”
i 1 głosie wstrzymującym.
Uchwała Nr V/21/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 f/.
Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu gminy na 2011 r. udzieliła Skarbnik Gminy p. Łucja Jarowska.
Budżet na 2011 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr
IV/15/2010 Rady Gminy do którego należy wprowadzić następujące
zmiany: budżet gminy którego kwota na 2011 r. wynosi 19.448.179 zł
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zwiększa się o kwotę 9.330 zł po stronie dochodów jak i wydatków.
Powyższe zmiany zapisane zostały w zał. Nr 1 do omawianego projektu
uchwały. Ponadto dokonano przeniesień wydatków w działach, rozdziałach
i paragrafach, które zapisano w uzasadnieniu do uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przedstawił projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r.
Ze strony Rady nie było uwag do projektu powyższej uchwały w związku z
tym Przewodniczący p. Marek Wiśniewski poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie – 13 głosami „za” przyjęli
uchwałę wprowadzającą zmiany do budżetu gminy na 2011 r.

Uchwała Nr V/22/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8 g/.
Wyjaśnień do projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Laskowice, obejmującego działki nr 39/3 i nr 39/9 udzielił Wójt Gminy p.
Mieczysław Pikuła. Projekt tej uchwały dotyczy gruntów p. Krzysztofa
Otlewskiego znajdujących się przy Jego „Stolarni” w Laskowicach. Więc
jak wiadomo, teren dla którego ma zostać sporządzony plan znajduje się w
istniejących terenach zainwestowania produkcji i usług, na których nastąpi
rozbudowa obecnie istniejącego obiektu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.
nr 39/3 i 39/9 dla cz. wsi Laskowice, a następnie poddał uchwałę pod
głosowanie. Radni w głosowaniu powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
Uchwała Nr V/23/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9/.
Punkt 9. porządku obrad na wniosek Przewodniczącego Rady
Gminy p. Marka Wiśniewskiego został przeniesiony pod obrady Rady
przed punktem 8 porządku obrad.
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Ad 10/.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p.
Marek Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1550
zamknął obrady V sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Moskal - Lemańczyk

Marek Wiśniewski
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