PROTOKÓŁ NR VIII/2011
z obrad VIII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 22 sierpnia 2011 r.
30
o godz. 13 do godz. 1510 w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Marek Wiśniewski – Przewodniczący Rady Gminy
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności
udział wzięło 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Józef Śpica, Józef
Smoczyk.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:

• Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
• Skarbnik Gminy – p. Łucja Jarowska
•

Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/

•

Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/

Protokołowała: Dominika Rakowicz
Porządek obrad:

• Otwarcie sesji.
• Stwierdzenie quorum.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
• Składanie wniosków i interpelacji.
• Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
• Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej z analizy i oceny sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz dyskusja nad sprawozdaniem.

• Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2011,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeżewo,
c. zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim-Świecie w miejscowości
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Krąplewice,
d. utworzenia Klubu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w
Jeżewie,
e. nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej pasa gruntu przeznaczonego
na poszerzenie drogi gminnej,
f. sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego w budynku
komunalnym przy
ul. Czerskiej 4 w Jeżewie,
g. zmiany uchwały Nr VII/41/2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 16 czerwca
2011 r.
w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy
Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

• Wolne wnioski i zapytania.
• Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad VIII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie dokonał Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski witając radnych, sołtysów oraz gości.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład
ustawowy Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 13 radnych, co
stanowi quorum upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji jak wyżej, do
którego radni nie wnieśli żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad
VII 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.
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Ad. 6.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła złożył informację z pracy za okres międzysesyjny.
W minionym okresie została przewieziona przesiewka kolejowa do poszczególnych
miejscowości naszej gminy, takich jak: Osłowo, Krąplewice, Białe, Dubielno,
Ciemniki, Pięćmorgi, Laskowice ul. Leśna, celem wyrównania podłoża dróg.
Poinformował, iż jeśli jeszcze coś zostanie to istnieje możliwość przewiezienia
przesiewki z Twardej Góry
w zależności od kosztów, gdyż sama przesiewka nie stanowi dużych nakładów, ale
transport
i równiarka jest to bardzo duży koszt finansowy. Na chwilę obecną wywieziono już
10 tys. ton.
Głos zabrała Pani sołtys Osłowa, w imieniu mieszkańców dziękując za przesiewkę i
naprawę drogi. Jednocześnie przedstawiła obawy mieszkańców, „czy to nie jest
koniec, czy będziemy mieli jeszcze asfalt?” Wójt Gminy odpowiedział: do położenia
asfaltu mamy ok. 50 km dróg. Drogi będziemy asfaltować w miarę możliwości
finansowych.
Następnie Pan Wójt poinformował, że w ramach funduszu sołeckiego zostanie
wykonane oświetlenie uliczne drogi do Lipienek, w tej chwili trwają prace związane z
pozwoleniem na budowę takiego oświetlenia, wykonanie planowane jest do końca
roku, również w ramach funduszu sołeckiego rozpocznie się budowa chodnika w
Krąplewicach oraz budowa świetlicy w Pięćmorgach, dokumentacja jest już
przygotowana, a w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego
zadania.
Od mieszkańca miejscowości Laskowice wpłynęło zażalenie na wykonanie chodnika
przy ul. Oskiej, sprawa została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy, gdyż Wójt Gminy czy Rada Gminy nie są organami właściwymi do
rozpatrzenia złożonego zażalenia.
Została zakończona inwestycja „ujęcie wody w miejscowościach: Dubielno, Ciemniki,
Taszewko, budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem sieci”, zostało
jeszcze do wykonania badanie wody, które przeprowadzi SANEPiD z Grudziądza.
Następnie wykonawca rozpocznie prace wodociągowania w m. Lipno.
Pan Wójt przedstawił plan organizacji dożynek, które odbędą się w dniu 28 sierpnia
o godz. 1400 w Kościele Parafialnym w Jeżewie. Po wyjściu z kościoła orszak konny
poprowadzi wszystkich na boisko szkolne w Jeżewie. Za wystój dożynek odpowiadają
Koła Gospodyń Wiejskich. Zorganizowane zostaną gry i zabawy dla dzieci oraz
konkursy dla dorosłych. Będą również stoiska z wyrobami mleczarskimi,
wędliniarskimi, z pieczywem i miodem. Wyróżnieni zostaną mieszkańcy, którzy robią
„coś” na rzecz gminy, sołectwa bezinteresownie. Propozycję kandydatur takich osób
przedstawili sołtysi. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs IX Edycji „NASZA PIĘKNA
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WIEŚ”.
26 października nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców gminy
Jeżewo zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939 – 1945 i przez sowietów w
latach 1945 – 1946, na cmentarzu w Jeżewie przy istniejącej mogile żołnierzy II
wojny światowej. Uroczystość ta będzie miała charakter cywilno-kościelny.
Wójt Gminy przekazał krótką informację, iż jak co roku placówki szkolne są
przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W sprawach dydaktycznych
czy organizacyjnych wszystko pozostaje bez zmian. Z Ministerstwa Edukacji gmina
Jeżewo otrzymała dofinansowanie z rezerwy budżetowej w wysokości 120.000 zł, co
w znacznym stopniu pozwoli gminie wykonać termomodernizację budynku
przedszkola w Jeżewie.

Ad. 7.
Prowadzący obrady sesji Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski poprosił
Panią Skarbnik o wprowadzenie do kolejnego punktu porządku obrad. Pani Skarbnik
powitała Pana Przewodniczącego, Radę oraz zebranych gości. Przedstawiła
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r. Następnie
odniosła się do poruszanego już tematu na spotkaniach Komisji Rady Gminy
związanego z wydatkami na oświatę. Omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na 2011 r., które nie dotyczą zadłużenia a zmian inwestycyjnych
/sprawozdanie opisowo-analityczne stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2011 r., której radni nie podjęli.
O godz. 1405 Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski ogłosił 15 minutową
przerwę.
Ad. 8a. i 8b.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił aby ppkt. a) i ppkt. b) porządku
obrad przedstawiła Pani Skarbnik. Przystępując do omówienia projektów uchwał
Pani Skarbnik podziękowała za udzielenie głosu, następnie udzieliła wyjaśnień w
sprawie wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2011, które przedstawiają
się następująco: pozyskaliśmy środki finansowe z rezerwy subwencji oświatowej w
kwocie 120.000,00 zł przeznaczone na termomodernizację budynku przedszkolnego,
o czym wcześniej wspominał Pan Wójt; na podstawie decyzji Wojewody KujawskoPomorskiego: dokonano zmian w celu zapewnienia środków na wkład własny na
realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono
dotację celową na pomoc społeczną w kwocie 13.920 zł
z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, zwiększono dotacje w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 132 zł
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z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
do spraw awansu zawodowego nauczycieli, zwiększono dotację celową w kwocie
28.298 zł, którą przeznaczono na wydatki inwestycyjne; wprowadzono dotacje z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
ochronę drzew pomnikowych, na zadrzewienie i zakrzewienie terenów zielonych;
wprowadzono dotację
z funduszu celowego FOGR na dofinansowanie utwardzenia drogi gminnej w
miejscowości Krąplewice-Osłowo, odcinek 750 m. Pani Skarbnik omówiła również
zmiany
w poszczególnych działach po stronie wydatków, jak i po stronie dochodów
własnych. Następnie przeszła do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeżewo, które to zmiany związane są z
planowanymi wydatkami na inwestycje dotyczące modernizacji dróg oraz na
wodociągowanie w kwocie 121.331 zł .
Dziękując za omówienie projektów uchwał Pani Skarbnik, Przewodniczący Rady
Gminy zapytał czy są pytania do przedstawionej tematyki, pytań nie było. Następnie
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy Jeżewo na rok 2011, poddając uchwałę pod głosowanie. Rada w
głosowaniu uchwałę przyjęła jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/49/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał projekt
uchwały
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo, poddając
uchwałę pod głosowanie. Rada w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/50/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8c.
Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z
trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim –
Świecie
w miejscowości Krąplewice, dokonał Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła, który
powiedział, iż od 1 sierpnia 2009 r. organem zarządzającym pomnikami przyrody jest
Wójt Gminy.
W związku z tym, że drzewa te ograniczają widoczność, powodują zagrożenie dla
zdrowia
i życia uczestników ruchu drogowego, powinny zostać wycięte. Dlatego też zasadne
jest podjęcie przez radę wskazanej uchwały. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
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to rada gminy dokonuje zniesienia form ochrony przyrody.
Radny Lech Kempiński zapytał: czy oprócz tych wskazanych drzew, pozostałe będą
również „prześwietlane”?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, gmina otrzymała na to środki, procedura jest bardzo
rozbudowana i długotrwała, ale pojawiła się możliwość dla bezpiecznego poruszania
się po drogach.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały ww. sprawie, poddając
uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała został przyjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/51/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8d.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przybliżenie tematyki tego
punktu. Wójt Gminy powiedział: na terenie naszej gminy jest sporo osób z
dolegliwościami psychicznymi i dlatego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jeżewie ma powstać dzienny Klub Samopomocy dla osób z chorobami
psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Celem tego Klubu ma być
integracja społeczna, wsparcie terapeutyczne,
a także zajęcia prowadzone w różnych formach. W Statucie, który stanowi załącznik
do projektu uchwały określone zostały zadania Klubu, oraz jakie będą prowadzone
świadczenia zdrowotne. Jesteśmy pierwszą gminą w województwie, która rusza z
taką działalnością. Pracownikami Klubu będą: terapeuta, osoba do pomocy oraz
specjaliści zatrudnieni w razie potrzeby, a współpracować będą z zakładami pracy,
instytucjami pozarządowymi. Środki finansowe na tego typu działalność otrzymamy
w 100 % .
Radna Macura Angelika zapytała: czy ten Klub będzie dla osób dorosłych?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, dla osób pełnoletnich, gdyż jest to Klub
Samopomocy.
Przewodniczący Rady Gminy dziękując Wójtowi za wprowadzenie, odczytał projekt
uchwały w sprawie utworzenia Klubu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi
w Jeżewie, poddając uchwałę pod głosowanie. Rada w wyniku głosowania ww.
uchwałę przyjęła jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/52/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.8e.
Wprowadzenia do kolejnego punktu porządku obrad dokonał Wójt Gminy,
przedstawiając projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby
fizycznej pasa gruntu przeznaczonego na poszerzenie drogi gminnej. Przedstawił
koszty wyceny sprzedaży działki nr 195/25, jakie rzeczy są brane pod uwagę dla
wyceny takiej nieruchomości. W związku
z planowaną sprzedażą wytyczona zostanie droga dojazdowa prowadząca do tej
działki, po nieodpłatnym nabyciu pasa gruntu, który przyłączony zostanie do drogi
gminnej, w celu uzyskania odpowiedniej szerokości na całym odcinku drogi.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, poddając uchwałę
pod głosowanie. W wyniku głosowania ww. uchwała została przyjęta jednogłośnie –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/53/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8f.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego w
budynku komunalnym przy ul. Czerskiej 4 w Jeżewie odczytał Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski. Następnie poprosił o pytania do przedstawionego
projektu uchwały.
Radny Winklarz Jerzy zapytał: w którym miejscu znajduje się to mieszkanie?
Wójt Gminy odpowiedział: mieszkanie to usytuowane jest w budynku poczty, cena
wywoławcza to 37.000,00 zł przy metrażu 31m2 .
Dalszych pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy ww.
projekt uchwały poddał pod głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie
przyjęła uchwałę –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/54/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8g.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy wprowadził do porządku obrad na wniosek
Wójta Gminy projekt uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz lokatorów lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jeżewo w budynku komunalnym przy
ul. Czerskiej 4
w Jeżewie. Wójt Gminy po udzielonym głosie przez Przewodniczącego Rady Gminy
powiedział, iż koszty ponoszone przez Gminę na utrzymanie wskazanych mieszkań
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rosną
z roku na rok, lokatorzy nie pokrywają kosztów utrzymania zajmowanych lokali,
koszty które są przez nich ponoszone to koszty w formie czynszu za lokale. Lokatorzy
wyrazili zgodę na wykup zajmowanych lokali, więc Wysoka Rada podejmując
stosowną uchwałę umożliwi im dokonania tego wykupu. Jest również możliwość
zastosowania 30 % bonifikaty przez Wójta Gminy, po otrzymaniu stosownego
upoważnienia od Rady Gminy, która jest liczona od wartości szacunkowej danego
lokalu.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał ww. projekt uchwały,
poddając uchwałę pod głosowanie. Radni w głosowaniu podjęli uchwałę
jednogłośnie – 13 głosami „za”, upoważniając Wójta Gminy do zastosowania 10 %
bonifikaty przy wykupie wskazanych mieszkań.
Uchwała Nr VII/55/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8h.
Do omówienia kolejnego punktu porządku obrad przystąpił Wójt Gminy p.
Mieczysław Pikuła. Nastąpić ma zmiana uchwały podjętej na ostatniej sesji Nr
VII/41/2011 z dnia
16 czerwca 2011 r., co do zapisu §3 podjętej uchwały, gdyż zgodnie z sugestią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy powyższa uchwała powinna zostać
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zasad
przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków, poddając wskazaną uchwałę pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania przyjęła uchwałę jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/56/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy.
Radny Makowski Tadeusz powiedział: w imieniu mieszkańców pytam o wiatraki,
które mają stać w miejscowości: Piskarki, Taszewskie Pole, gdyż ludzie są przeciwni
stawianiu tych wiatraków. Powodem jest przede wszystkim hałas.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski opowiedział: tę tematykę omówi
Pan Wójt.
Wójt Gminy powiedział: jeśli będzie taka potrzeba, to zorganizujemy spotkanie
z inwestorem, który odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości. Nadmienię tylko, że
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dla gminy jest to podatek ok. 48.000,00 zł rocznie od jednej siłowni wiatrowej, więc
taka inwestycja jest opłacalna. Jeśli jednak mieszkańcy będą przeciwni to nie wyrażę
zgody na tę inwestycję.
Radny Makowski Tadeusz powiedział: jestem za tym, aby Gmina zarabiała, ale
niedobrze jest, jeśli coś jest narzucane z góry.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział: stanowisko Wójta jest jednoznaczne i ja
przychylam się do tej propozycji, żeby zorganizować spotkanie z inwestorem w tym
temacie
i niech on jako osoba orientująca się w tej dziedzinie odpowie na pytania i może
rozwieje powstałe wątpliwości.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek w sprawie chodnika przy
ulicy Oskiej /wniosek wraz z załącznikiem stanowi załącznik do protokołu/, który został złożony
przez mieszkańca Laskowic. Poinformował, iż sprawa została przekazana do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, gdyż ani Rada Gminy ani Pan Wójt nie są
organami właściwymi do ustosunkowania się w tej sprawie.

Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1510 zamknął obrady VIII sesji VI
kadencji Rady Gminy.

Protokołowała
Gminy

Przewodniczący

Dominika Rakowicz

Rady

Marek Wiśniewski
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