PROTOKÓŁ NR X/2011
z obrad X sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 25 października 2011 r.
30
o godz. 13 do godz. 1610 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 12 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.
Informacja Wójta Gminy na temat realizacji Programu współpracy Gminy Jeżewo z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
8. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy.
9. Informacja o pozyskanych środkach unijnych na zadania inwestycyjne.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo,
b) wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2011,
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
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f) zwolnień w podatku od nieruchomości,
g) określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad X 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 12 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
IX 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 – 12 głosami „za”.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Krzysztofowi Wonsowskiemu, mieszkańcowi
wsi Czersk Świecki. Pan Wonsowski dziękując za umożliwienie zabrania głosu poinformował,
iż sprawy, które chciał poruszyć odnoszą się: pierwsza dotyczy połączenia gminy Jeżewo z
węzłem autostradowym. Droga, która biegnie z Czerska Świecka do Warlubia przez
Pięćmorgi jest trasą uczęszczaną częściej o zwiększonej ruchliwości samochodowej. Odcinek
tej drogi jest bardzo wąski, wyboisty i należałoby coś z tym zrobić, aby dojazd był
bezpieczniejszy, druga: dotyczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jeżewo. Tematyka przedstawionych spraw jest szeroka i należy się
dokładnie z nią zapoznać, więc, „na ręce” pana Przewodniczącego złożył pismo w sprawach,
które poruszył, z prośbą o odpowiedź. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż sprawy
te zostaną poruszone na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. O podjętych decyzjach
Pan Wonsowski, jako osoba zainteresowana zostanie poinformowany w formie pisemnej
/złożony wniosek w formie pisemnej stanowi załącznik do protokołu/.
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Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1425 ogłosił 5 minut przerwy.
Ad.6.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy, aby złożył informację z
pracy za okres międzysesyjny.
15 października odsłonięte zostały tablice upamiętniające 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.
Wójt Gminy podziękował wszystkim przybyłym mieszkańcom na tę uroczystość, a także
osobom, które zaangażowane były w organizację tego przedsięwzięcia.
Rozstrzygnięto przetarg na dokończenie drogi w Taszewskim Polu oraz w Krąplewicach,
prace związane z tymi zadaniami ruszą w ciągu najbliższych kilku dni.
Zakończono wodociągowanie w miejscowości Lipno.
Z powodu rezygnacji z dzierżawy Domu Kultury w Laskowicach przez P. Łukasza
Porożyńskiego zostanie rozpisany nowy przetarg na dzierżawę.
Urząd Marszałkowski proponuje, aby gminy województwa kujawsko-pomorskiego stworzyły
stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Wysokość funduszu tego
stowarzyszenia to 0,50 gr od jednego mieszkańca. Gdyby jakieś nieszczęście dotknęło którąś
z gmin, to finansowa pomoc udzielona byłaby właśnie z tego fundusz. Jest to forma
ubezpieczenia. Czy Gmina Jeżewo wchodzi w układ gmin wspierających?
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby na ten temat podyskutować na najbliższym
posiedzeniu Komisji. Propozycja spotkała się z akceptacją pozostałych członków Rady.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przybliżenie tematyki tego punktu.
Wójt Gminy powiedział: organizacje pożytku publicznego działające na terenie naszej gminy,
to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których cel działania nie jest
związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Status tych organizacji nakłada na nich
obowiązek sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informację, na co
wydane zostały pieniądze, które otrzymali. Pracownik zajmujący się tą tematyką kontroluje,
np. czy wycieczka zaplanowana w określone miejsce się odbyła, czy liczba zgłaszanych dzieci
skorzystała z organizowanych wycieczek, imprez itp., czy zorganizowany posiłek został
zrealizowany. Podobnie jest w sytuacji współpracy z organizacjami pozarządowymi. W
ramach tej współpracy zorganizowane zostały dwa konkursy. Pierwszy z zakresu rozwoju
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jeżewo, w ramach, którego trzy kluby sportowe
otrzymały dofinansowanie, tj.: GLKS „TOR” w kwocie: 29.000,00 zł, LUKS „KUSY” otrzymał
kwotę: 12.000,00 zł, LUKS „OLIMP” otrzymał dofinansowanie w kwocie: 14.000,00 zł . Drugi
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konkurs zorganizowany został z zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
w ramach przeciwdziałaniu patologiom społecznym, takim jak: alkoholizm czy narkomania.
Udzielona dotacja przedstawia się następująco: Zespół Caritas Parafii Trójcy Św. W Jeżewie –
6.000,00 zł, LUKS „KUSY” – 8.000,00 zł, ZHP Hufiec Świecie – 2.000,00 zł, Jeździecki Klub
Sportowy „Czarna Podkowa – Gródek” – 2.500,00 zł oraz Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
z Zielonej Góry – 4.500,00 zł . W wyniku udzielonych dotacji, dzieci z naszej gminy spędziły
wakacje m.in. w: Krynicy Morskiej, Łebie, Grunwaldzie, Choceniu i Czarnej Podkowie
w Gródku /informacja o współpracy stanowi załącznik do protokołu/.
Działające organizacje na terenie gminy Jeżewo są potrzebne naszemu społeczeństwu
zarówno osobom starszym, jak i młodzieży. Istniejące Kluby Seniora, Koła Gospodyń
Wiejskich, Honorowi Dawcy Krwi, czy kluby sportowe, to dla niektórych osób jedyna forma
aktywności społecznej.
Ad.8.
O przedstawienie kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poprosił
Kierownik Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej P. Ewę Traczyk. Przystępując do
omówienia działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 r. Pani Kierownik
podziękowała za udzielenie głosu, następnie przedstawiła wszystkim zebranym cele oraz
zadania jakie wykonuje pomoc społeczna na terenie gminy, formy oraz wysokość świadczeń
udzielanej pomocy. Poinformowała, iż w GOPS zatrudnione są następujące osoby: 1
kierownik, 4 pracowników socjalnych, 1 aspirant pracy socjalnej, 3 opiekunki w tym 2
zatrudnione na umowę zlecenie i w usługach opiekuńczych specjalistycznych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi 5 osób, w tym rehabilitant i 4 pedagogów oraz księgowa na ½
etatu. Przedstawiła również informację, jakie świadczenia wchodzą w zakres zadań
zleconych i zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Świadczenia przyznane
w ramach tych zadań wypłacono 448 osobom. Powodem przyznania pomocy było: ubóstwo
– 170 rodzin, bezdomność 2 osoby, ochrona macierzyństwa – 33 rodziny, wielodzietność –
21 rodzin, bezrobocie – 129 rodzin, niepełnosprawność – 93 rodziny, długotrwała i ciężka
choroba – 52 rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 38 rodzin, w
tym rodziny niepełne – 21, przemoc w rodzinie – 2 osoby, trudności w przygotowaniu do
życia po opuszczeniu zakładu karnego – 2 osoby, zdarzenia losowe – 2 rodziny, problemy
alkoholowe – 50 rodzin. Do pozostałej działalności jeżewskiej opieki społecznej należy m.in.:
współpraca z „Caritas” Jeżewo i Laskowice, dystrybucja żywności przy współpracy z „Caritas”
dla osób najbardziej potrzebujących, prowadzenie dokumentacji prac społecznieużytecznych, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci: kolonie, wycieczki, kierowanie
spraw do Sądu Rejonowego w Świeciu w celu pozbawienia władzy rodzicielskiej, ograniczenia
tej władzy lub ustanowienie kuratora dla danej osoby lub rodziny, pomoc w pisaniu pism do
sądu: w sprawach np. o alimenty, kompletowanie dokumentacji w celu skierowania do domu
pomocy społecznej lub domu dla samotnej matki z dziećmi, prowadzenie świetlicy dla osób
niepełnosprawnych przy parafii w Jeżewie, praca w środowisku gdzie spisano niebieską
kartę, współpraca z policją, kuratorami społecznymi, zawodowymi, realizacja projektu POKL
działanie 7.1.1 aktywna integracja „Uwierz w siebie i swoje możliwości”, tworzenie Zespołu
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Interdyscyplinarnego /sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 r.
stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy, dziękując Pani Traczyk za omówienie działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej, poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji z działalności
Gminnej Komisji ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres
01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.
Pan Wójt poinformował, że w skład Komisji wchodzi 11 osób i są to: pedagodzy szkolni – p.
Hanna Adamkiewicz, p. Mariola Żurek, kierownik GOPS - p. Ewa Traczyk, pracownik GOPS –
p. Danuta Kaczmarek, która jest też pełnomocnikiem, pracownik Gminnej Przychodni w
Jeżewie – p. Katarzyna Śledź - pielęgniarka, przedstawiciel mieszkańców – p. Donata
Antoszewska, ksiądz – Franciszek Behrendt, przedstawiciel Klubu „AA” – p. Marek Klonecki
oraz przewodniczący Komisji – p. Sławomir Pawlak – kierownik Posterunku Policji w Jeżewie.
Środki na działalność Komisji pochodzą z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w
bieżącym roku wyniosły 87.815,00 zł . Środki te przeznaczone zostały między innymi na:
utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Czersku Świeckim – 31.605,58 zł oraz
sfinansowano warsztaty Anonimowych Alkoholików, które odbyły się w Laskowicach w maju
bieżącego roku – 1.610,00 zł .
Ze środków z pozwoleń na sprzedaż alkoholu Gminna Komisja opłaca punkt konsultacyjny
przeznaczony dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin, który działa w każdą środę
miesiąca, w którym przyjmuje kierownik Oddziału Odwykowego w Świeciu pan Kazimierz
Mazurek i jest to kwota: 3.200,00 zł oraz sfinansowane zostało przedstawienie „Żyj w
trzeźwości bez przemocy w rodzinie – Urodziny Baby Jagi”, uczniów klas I-III Szkoły
Podstawowej z Jeżewa w Świeciu, w kwocie: 1.080,00 zł . Zorganizowany został konkurs
literacko-plastyczny dla dzieci i młodzieży pod tytułem: „Każdy mądry Ci to powie, przez
nałogi tracisz zdrowie”. Forma artystyczna jako forma terapeutyczna jest bardzo dobrym
pomysłem na rzecz profilaktyki.
Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniami członków Komisji oraz z innymi
działaniami związanymi z profilaktyką alkoholową i narkotykową, głównie są to
przedstawienia profilaktyczne, konkursy na wypoczynek letni dla dzieci z rodzi zagrożonych
oraz z rodzin uzależnionych. Za okres ostatnich trzech kwartałów bieżącego roku Komisja
rozdysponowała środki w kwocie: 71.228,99 zł /sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds.
profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżewie stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 9.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do kolejnego
punktu porządku obrad.
Wójt Gminy przystępując do omówienia wskazanego zagadnienia poinformował zebranych,
że informacje te dotyczą okresu od stycznia do końca września bieżącego roku. Następnie
przedstawił zestawienie tabelaryczne wydatków na zadania, które zostały zrealizowane,
dzięki otrzymanym środkom unijnym /zestawienie stanowi załącznik do protokołu/.
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Ad.10 a.
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 podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację celową w dziale Edukacyjna opieka
wychowawcza w kwocie: 71.930,00 z tego: 7.742 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.,
64.188 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym. Zwiększono dotację celową w dziale Pomoc społeczna w kwocie 43.479 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z
budżetu państwa oraz zmniejszono dotację celową w kwocie 2.549 zł, przeznaczoną na
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne. 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 i dotyczy zmian w planowanych przedsięwzięciach w roku
2011, tj. zmniejszenia wydatków inwestycyjnych inwestycji, których realizacja rozpocznie się
w roku 2012 oraz zwiększenie wydatków na inwestycje realizowane. Zwiększono dochody
ogółem w kwocie: 173.220 zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 50.000 zł,
wydatki bieżące w kwocie 162.275 zł, a wydatki majątkowe – inwestycyjne zwiększono w
kwocie 10.945 zł.
Dziękując za wypowiedź pani Skarbnik, Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania do
przedstawionej tematyki, pytań nie było. Odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo poddając uchwałę pod głosowanie. Rada
w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie – 12 głosami „za”.

Uchwała Nr X/68/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na rok 2011,, poddając uchwałę pod głosowanie. Rada w głosowaniu ww.
uchwałę przyjęła jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr X/69/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.10 c) – g)
Wójt Gminy poinformował, iż projekty uchwał, które zostały wpisane w porządek obrad
przedstawionych punktów nie mogą zostać podjęte przez „Szanowną Radę” na Sesji
dzisiejszej, gdyż w dalszym ciągu nie zostały ogłoszone stawki przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego i Ministra Finansów. Poprosił również o podjęcie decyzji przez
członków Rady o omawianych na ostatnich posiedzeniach Komisji obniżkach ceny skupu żyta
dla celów wymiaru podatku rolnego. Zgoda Rady, wymagana jest ponieważ musimy uzyskać
pozytywną opinię Izby Rolniczej w proponowanej obniżce i po uzyskaniu takiej opinii, Rada
będzie mogła podjąć stosowną uchwałę. Następnie poprosił o wykreślenie przedstawionych
punktów z porządku obrad. Rada w głosowaniu jednogłośnie – 12 głosami „za” wyraziła
zgodę na proponowane przez Wójta Gminy obniżenie ceny skupu żyta oraz na wykreślenie
pozostałych punktów z porządku posiedzenia.
Ad. 11.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy.
Poinformował, iż zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym,
Przewodniczący Rady Gminy, jako podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych jest
zobligowany do przedstawienia radnym informacji z analizy oświadczeń majątkowych w
terminie do 30 października 2011 r. Informacja ta powinna zawierać dane o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego, lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w
analizowanych oświadczeniach majątkowych.
Oświadczenia majątkowe wszystkich radnych złożone zostały w ustawowym terminie, tj. do
dnia 30 kwietnia 2010 r., wg stanu na dzień 31 grudzień 2009 r. .
Następnie odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu zawierające informacje
z przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy
Jeżewo oraz pracowników samorządowych.
Stwierdzone nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych dotyczyły:
- nie określenia przynależności wszystkich składników do własnego majątku odrębnego i
majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
- nie wykazywano wszystkich dochodów,
- wykazywano błędne dochody,
- nie określono przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego.
Radni, u których stwierdzono nieprawidłowości lub braki, dokonali korekty błędnych
zapisów. Dodał, że na ręce Przewodniczącego wpłynęła w dniu 20 października również
informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych
przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy i odczytał treść tego pisma /wskazane
pisma stanowią załączniki do protokołu/.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść pisma Inspektora Nadzoru
Budowlanego dotyczącego drewnianych budynków letniskowych w Laskowicach /pismo
stanowi załącznik do protokołu/. Poinformował, iż rozmawiał z dzierżawcami domków, którzy
mają określony regulamin korzystania z tych domków, panuje porządek, nie ma śmieci, jest
wspólny zbiornik na nieczystości płynne. Właściciele tych domków zadbali o to, aby
dzierżawcy nie robili bałaganu. Z pisma wynika, iż podjęte zostaną działania, mające na celu
„doprowadzenie wzniesionych obiektów do stanu zgodnego z prawem”. Co to oznacza?
Należałoby to doprecyzować, ale poczekamy, co będzie dalej w tej kwestii zrobione.
Oczytał także treść pisma P. Marii Pęcickiej, mieszkanki Jeżewa /pismo stanowi załącznik do
protokołu/,
dotyczące braku na terenie gminy obiektu handlowego oraz
niezagospodarowanego terenu przy ulicy Spacerowej. Radni uzgodnili, iż wskazany teren nie
należy do gminy Jeżewo, a zagospodarowanie tego terenu należy wyłącznie do właściciela
oraz że do kompetencji Rady Gmin nie należy budowa obiektów handlowych.
Wójt Gminy na zakończenie porządku obrad poinformował, iż Gminna Przychodnia w
Jeżewie pracuje „normalnie”, pacjenci są przyjmowani. Społeczna Rada Nadzorcza miała
spotkanie, na tym spotkaniu obecny był również Pan Dyrektor Grela, który przedstawił
opinię prawną kancelarii radców prawnych w Toruniu, Piotr Wujków, Aleksandra
Antonowicz. Poinformował, że wystąpił również o opinię prawną do Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy. Po jej otrzymaniu, która będzie opinią wiążącą, podejmie wskazane działania.
Ad. 12.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1610 zamknął obrady X sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wiśniewski
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