PROTOKÓŁ NR IX/2011
z obrad IX sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 28 września 2011 r.
30
o godz. 13 do godz. 1550 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 15 radnych.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Łucja Jarowska
3. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
4. Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
Protokołowała: Dominika Rakowicz
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przyjęcie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo
za lata 2009 – 2010”.
8. Informacja z działalności klubów sportowych na terenie gminy Jeżewo.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2011,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo,
c. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na inwestycje dotyczące budowy,
modernizacji i utwardzania dróg gminnych,
d. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów modernizacji dróg i chodników,
e. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami
rzeczowymi,
f. sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn.zm./

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji,
g. ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo
przedszkolach publicznych oraz żłobku,
h. zmiany uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
Jeżewie,
i. odwołania Skarbnika Gminy Jeżewo,
j. powołania Skarbnika Gminy Jeżewo,
k. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012 – 2015.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad IX 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 15 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.
Jednocześnie zaproponował aby ppkt.k) wprowadzonego porządku obrad został podjęty jako
pierwszy. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w przyjętym porządku obrad.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu obrad
VIII 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 – 15 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.

Ad.6.
Następnie Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła złożył informację z pracy za okres
międzysesyjny.
Poinformował zebranych, iż została podpisana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, która przewiduje przejęcie przez gminy gospodarowanie odpadami,
jest to tzw. „ustawa śmieciowa”. Do tej pory właściciele nieruchomości sami podpisywali z
firmami umowy na odbieranie śmieci z posesji. Teraz zgodnie z ustawą, gminy w przetargach
wybiorą firmy, które będą odbierać odpady, a właściciele nieruchomości uiszczą gminie
opłatę za gospodarowanie odpadami, w którą wchodzi: koszt odbioru, transport, zbieranie,
odzysk i recykling śmieci. Gmina Świecie buduje nowe śmietnisko w Sulnowie i jest
propozycja aby gminy powiatu Świeckiego wniosły swój finansowy wkład własny. Wyliczony
został koszt jaki poniosłaby gmina Jeżewo i jest to kwota 1,700.000 zł, kwota ta przeliczana
jest od ilości mieszkańców danej gminy. Jeśli włączymy się w budowę tego śmietniska koszty
składowania śmieci będą naliczane wg kosztów, które ustalą poszczególni właściciele
śmietnisk. Jest wiele pytań, ale Wójt będzie czynił starania, aby uzyskać jak najwięcej
informacji, jakie korzyści gmina uzyska po przystąpieniu do wspólnej budowy. Po dokładnym
rozpatrzeniu powyższej sprawy, będą zwołane Komisje Rady Gminy i po dokładnym
zapoznaniu się z konkretnymi propozycjami Rada Gminy podejmie stosowne uchwały.
Na zebraniu wiejskim w Jeżewie mieszkańcy podnieśli wniosek w sprawie oszczędności za
energię. Gmina podpisała umowę ze spółką VATTENFALL z Katowic, która miała naliczać
niższe stawki za energię, kupując od innego operatora energię. Po kilku miesiącach okazało
się, że trzeba wymówić umowę z nowym operatorem, ponieważ koszty wzrosły w
porównaniu do kosztów naliczanych przez firmę „ENEA”. Rozwiązana została umowa z
nowym dostawcą energii.
Pan Wójt poinformował, że dzierżawca Domu Kultury w Laskowicach, P. Porożyński Łukasz
złożył wypowiedzenie z dzierżawy. Zostanie ogłoszony konkurs ofertowy na wynajem –
dzierżawę Domu Kultury w Laskowicach. Dzierżawca przekazał budynek po bieżącym
remoncie w bardzo dobrym stanie.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżewie zajęły II miejsce za ekspozycję artykułów
spożywczych.
15 października 2011 r. o godz. 1300 nastąpi odsłonięcie tablic upamiętniających
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. Będzie to „uroczystość patriotyczna” z udziałem Wojska
Polskiego. W dniu 30 września na spotkaniu, sołtysi otrzymają zaproszenia dla rodzin,

z których nazwiska osób zostały umieszczone na wspomnianych tablicach. Już dziś Wójt
Gminy Jeżewo zaprasza wszystkich na powyższą uroczystość.
Jest nabór małych „grantów” dla sołectw. Wnioski zostały już częściowo złożone i 4 sołectwa
skorzystają z dofinansowania. Gmina składa również wniosek do Lokalnej Grupy Działania
o dofinansowanie świetlicy w Pięćmorgach na kwotę 270.000 zł .
Wójt Gminy poinformował w sprawie dot. domków drewnianych w Laskowicach –
otrzymaliśmy informację, iż zostanie przeprowadzona kontrola w dniu 22 września 2011 r.
i o wynikach z przeprowadzonej kontroli oraz dalszych działaniach przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zostaniemy poinformowani.

Ad. 7.
Prowadzący obrady Sesji Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski poprosił Wójta
Gminy o wprowadzenie do kolejnego punktu porządku obrad.
Wójt Gminy dziękując za udzielenie głosu, poinformował zebranych, iż Raport z wykonania
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo za lata 2009 – 2010” został omówiony na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Raport opracowany został przez Pana Jerzego
Lemańczyka i zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie każdy
zainteresowany będzie mógł zapoznać się z opracowanym raportem. Rada w głosowaniu
ww. Raport, przyjęła jednogłośnie – 15 głosami „za” /raport z wykonania „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Jeżewo za 2009 – 2010 stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 8.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad,
udzielając głosu Panu Grzegorzowi Olszewskiemu, który przedstawił informację z działalności
klubów sportowych działających na terenie gminy Jeżewo, takich jak: LUKS „OLIMP” Jeżewo,
GLKS „TOR” Laskowice, LUKS „KUSY” Laskowice. Pan Grzegorz Olszewski, omówił
poszczególne sekcje sportowe w danym klubie, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych
oraz uzyskane wyniki w tych rozgrywkach /sprawozdanie z działalności klubów sportowych stanowi
załącznik do protokołu/.

Radna W. Ziółkowska zapytała: dlaczego TOR Laskowice ma tylko jednego zawodnika z
terenu gminy Jeżewo, a środki na działalność Klubu są przez gminę Jeżewo przekazywane?
Pan G. Olszewski odpowiedział: środki przeznaczane przez gminę wykorzystywane są na
utrzymanie pozostałych sekcji sportowych, utrzymanie boisk, a sponsorzy pokrywają koszty
utrzymania zawodników, tj.: zakup sprzętu, wynagrodzenie.
Zwrócił się również z prośbą do pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w imieniu
klubów sportowych z terenu gminy Jeżewo, aby od przyszłego roku przyspieszyć procedurę

pozyskiwania środków finansowych przez kluby, tj. możliwości złożenia w terminie
wcześniejszym wniosków i podpisania odpowiednich umów.
Przewodniczący Rady Gminy dziękując Panu Grzegorzowi Olszewskiemu za przybliżenie
tematyki sportowej z terenu gminy Jeżewo, przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Poprosił pana Grzegorza Ziółkowskiego jako przewodniczącego zespołu opiniującego
zgłoszonych kandydatów na ławników o wprowadzenie.
Radny Paweł Boguń o godz. 1425 opuścił obrady Sesji.

Ad. 9k.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Ziółkowski odczytał protokół z odbytego
posiedzenia powołanego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012 -2015 /protokół stanowi załącznik do protokołu/.
Poinformował, że wybór ławników następuje w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych
kandydatów, a są to: Pani Emilia Kasica, Pan Sławomir Sikora, Pan Alojzy Czacharowski i Pan
Tadeusz Zieliński. Jest czterech kandydatów, a zgodnie z pismem Prezesa Sąd Okręgowego w
Bydgoszczy, należy wybrać liczbę 3 ławników na gminę Jeżewo, następnie z tej liczby
ławników należy wyłonić jednego ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w
Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Świeciu.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej, dla celów
przeprowadzenia głosowania w przedstawionym temacie. Rada Gminy w głosowaniu
jawnym wybrała następujący skład Komisji Skrutacyjnej: Józefa Manikowska –
Przewodnicząca, Wiesława Ziółkowska – członek, Angelika Macura – członek.
Następnie odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego następującą liczbę głosów uzyskali:
1) Alojzy Czacharowski – 5
2) Emilia Kasica – 11
3) Sławomir Sikora – 12
4) Tadeusz Zieliński – 13
Po odbytym glosowaniu Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół, który został odczytany
przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Panią Józefę Manikowską /protokół stanowi załącznik
do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały ww. sprawie, poddając uchwałę pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IX/67/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9a i 9b.
Przewodniczący Rady Gminy P. Marek Wiśniewski zaproponował aby ppkt. a) i ppkt. b)
porządku obrad przedstawiła Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitała „Szanowną Radę, Pan
Przewodniczącego oraz zebranych gości”. Poinformowała, iż na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację celową w dziale Pomoc Społeczna przeznaczoną
na: dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz z przeznaczeniem na opłacenie składki na
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększa się
deficyt budżetowy w kwocie 240.000 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt z Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej. Kredyt jest przeznaczony na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
takich jak: „Przebudowa-modernizacja drogi gminnej Taszewskie Pole – Ciemniki III etap” 150.000 zł, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krąplewice I
etap” - 90.000 zł . Następnie omówiła i przedstawiła zmiany wprowadzone zarówno po
stronie dochodów jak i wydatków budżetu gminy.
Następnie przeszła do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Jeżewo, która związana jest ściśle ze zmianami wprowadzonymi
do budżetu gminy na rok 2011. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach w roku bieżącym
dotyczą zmian w kierunkach inwestowania planowanych zadań oraz zwiększenia wydatków
na inwestycje dotyczące modernizacji dróg oraz wodociągowania.
Dziękując za wypowiedź pani Skarbnik, Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania do
przedstawionej tematyki, pytań nie było. Odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu gminy na rok 2011, poddając uchwałę pod głosowanie. Rada
w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IX/57/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo, poddając uchwałę pod głosowanie. Rada w głosowaniu
ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IX/58/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9c.
Do omówienia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
inwestycje dotyczące budowy, modernizacji i utwardzania dróg gminnych przystąpił Wójt
Gminy. Zaciągnięcie tego kredytu planowane jest na lata 2011 – 2012 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 330.000 zł . Kredyt
zostanie wykorzystany w transzach, tj.: w 2011 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie:
240.000 zł na inwestycje związane z: „przebudowa-modernizacja drogi gminnej Taszewskie
Pole – Ciemniki III etap, o długości 600 m” oraz „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Krąplewice – I etap, o długości 700 m”; w 2012 r. planuje się
zaciągnięcie kredytu w kwocie: 90.000 zł na inwestycje związane z: „modernizacją drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krąplewice II etap, o długości 700 m”. Spłata
kredytu zaplanowana została na lata 2012 – 2015.
Przewodniczący Rady Gminy dziękując Wójtowi za wprowadzenie, odczytał projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na inwestycje dotyczące budowy,
modernizacji i utwardzania dróg gminnych, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku
glosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IX/59/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9d.
Kolejny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady Gminy w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
modernizacji dróg i chodników został omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Wójt
Gminy nadmienił jednak dla wszystkich obecnych i zainteresowanych, że jest to
dofinansowanie modernizacji następnego odcinka drogi powiatowej Czersk Świecki –
Laskowice w wysokości 50.000 zł, co zaoszczędzi ponoszenia kolejnych wydatków na bieżące
naprawy tej drogi w przyszłości.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ww. sprawie, poddając uchwałę pod
głosowanie. Uchwał przyjęta został jednogłośnie – 14 glosami „za”.
Uchwała Nr IX/60/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przybliżenie tematyki tego punktu.
Wójt Gminy P. Mieczysław Pikuła poinformował, że w związku z budową biogazowni w
Buczku rurociąg na gnojowicę wyprowadzony z Fermy Krąplewice oraz sieć kablowa
elektroenergetyczna, przechodzą przez drogi gminne, dlatego też zasadne jest obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu. Propozycja jest, aby obciążenie było nieodpłatne z
uwagi na fakt, iż pas użytkowania wynosi tylko 3 m2 powierzchni. Na obciążenie w
przedstawionym temacie musi być zgoda Rady Gminy wyrażona w formie uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, poddając uchwałę pod
głosowanie. Rada w wyniku głosowania przyjęła uchwałę jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IX/61/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9f.
Wprowadzenia do kolejnego punktu porządku obrad dokonał Wójt Gminy, przedstawiając
projekt uchwały w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn.zm./
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
Przyjęcie stosownej uchwały podyktowane jest nowelizacją ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, która wprowadza nowe przepisy konsultacji z organizacjami
pozarządowymi, ale nie reguluje w sposób jednoznaczny sposobu tych konsultacji,
pozostawiając to w gestii organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
Propozycja jest, aby konsultacje te, prowadzone były poprzez zamieszczenie na okres 14 dni
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zamieszczenie tych
projektów poprzedzone będzie informacją opublikowaną z tygodniowym wyprzedzeniem na
stronie internetowej Gminy Jeżewo oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ww. sprawie, poddając uchwałę pod
głosowanie. Uchwał przyjęta został jednogłośnie – 14 glosami „za”.
Uchwała Nr IX/62/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9g.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przybliżenie tematyki tego punktu. Pan
Wójt wyjaśnił, iż propozycja wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
Gminy Jeżewo przekraczających wymiar 5 godzin dziennie to kwota 1,60. Obecnie kwota ta
wynosi 1,40. Wysokość stawki została dostosowana do możliwości finansowych rodziców,
jak i gminy. Jest też propozycja zwiększenia stawki żywieniowej o 1 zł, ze względu na wzrost
cen produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków i wynosiłaby 5 zł.
Zmiany te związane są z wejściem w życie z dniem 1 września 2011 r. nowelizacji ustawy o
systemie oświaty. Zostaną podpisane umowy z rodzicami przez dyrektora placówki na
świadczenie wskazanych usług, w których określone zostaną szczegółowe warunki pobytu
dziecka w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń.
Przewodniczący Rady Gminy dziękując Wójtowi za wprowadzenie, odczytał projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo
przedszkolach samorządowych, poddając uchwałę pod głosowanie. Rada w wyniku
głosowania ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IX/63/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9h.
Do omówienia kolejnego punktu porządku obrad przystąpił Wójt Gminy, informując, iż
wskazana uchwała podejmowała była już na ostatniej sesji Rady Gminy, ale zgodnie z
sugestią Wydziału Nadzoru i Kontroli w Bydgoszczy nastąpić ma zmiana co do zapisu § 5,
gdyż nie należy ogłaszać jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
tylko w sposób zwyczajowo przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia
Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jeżewie, poddając uchwałę
pod głosowanie. Uchwał przyjęta został jednogłośnie – 14 glosami „za”.
Uchwała Nr IX/64/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9i.
Do kolejnego punktu porządku obrad wprowadzenia dokonał Wójt Gminy, przedstawiając
projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jeżewo, informując, iż w dniu
30 czerwca 2011 r. Pani Łucja Jarowska, złożyła pisemny wniosek o odwołanie jej
z zajmowanego stanowiska z dniem 30.09.2011 r., w związku z przejściem na emeryturę.

W związku z powyższym do projektu uchwały dołączony jest wniosek Wójta Gminy
o odwołanie Pani Łucji Jarowskiej ze stanowiska Skarbnika Gminy, gdyż zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, do właściwości Rady Gminy należy odwoływanie Skarbnika Gminy
na wniosek Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały ww. sprawie, poddając uchwałę pod
głosowanie. Uchwała podjęta została 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr IX/65/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9j.
Następny punkt porządku obrad został również przedstawiony przez Wójta Gminy, gdyż do
projektu tej uchwały załączony jest wniosek Wójta Gminy o powołanie na stanowisko
Skarbnika Gminy – Panią Łucję Jarowską na okres 6 miesięcy, zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym, do właściwości Rady Gminy należy powoływanie Skarbnika Gminy na
wniosek Wójta Gminy. W związku z wcześniej przedstawionym projektem uchwały o
odwołanie Skarbnika Gminy istnieje potrzeba uzupełnienia powstałego wakatu na tym
stanowisku. Zostanie rozpisany konkurs na stanowisko głównego księgowego i osoba, która
wygra zostanie przyjęta na okres 6 miesięcy, po tym okresie zostanie przeprowadzony
egzamin z nabytej wiedzy. Pani Jarowska po wielu latach pracy na tym stanowisku jest osobą
niezbędną do przekazania posiadanej wiedzy i wprowadzenia tej osoby do pracy na
stanowisku Skarbnika Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały ww. sprawie, poddając uchwałę pod
głosowanie. Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr IX/66/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy.
Radny Śpica J.: w związku z faktem, iż na sali są pracownicy Gminnej Przychodni w Jeżewie,
chciałbym zapytać, jakie jest w tej chwili stanowisko Rady w sprawie naszej Przychodni?
Moja propozycja byłaby taka, aby przywrócić zwolnionego pracownika, Panią Danutę
Kaczmarek do pracy.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział: obecni tu radni nie mają kompetencji
przywracania ani zwalniania pracowników Gminnej Przychodni, Urzędu Gminy czy innych

zakładów pracy. Pani Kaczmarek odwołała się do Sądu Pracy i teraz decyzją sądu może zostać
przywrócono do pracy. Musimy czekać na rozstrzygnięcie sądowe.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Rady Sołeckiej w Belnie, związane z
zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie gminy na 2012 r. na utwardzenie drogi.
Poinformował, iż wniosek ten zostanie włączony do materiałów budżetowych na 2012 r.
Ad. 11.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1550 zamknął obrady IX sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wiśniewski

