PROTOKÓŁ NR XI/2011
z obrad XI sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 23 listopada 2011 r.
00
o godz. 13 do godz. 1445 w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie

Obradom przewodniczył Pan Grzegorz Ziółkowski – Wiceprzewodniczący 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 X sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
b. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.,
c. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d. zwolnień w podatku od nieruchomości,
e. określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych,
f. uchwalenia programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2012 r.,
g. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
w prowadzonych przez Gminę Jeżewo przedszkolach samorządowych,
h. ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo
przedszkolach samorządowych,
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i. zbycia mienia gminnego we wsi Belno,
j. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Jeżewo,
k. wprowadzeniami zmian do budżetu gminy na rok 2011.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XI sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie dokonał Wiceprzewodniczący Rady
Gminy p. Grzegorz Ziółkowski witając radnych, sołtysów oraz gości.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący 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.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji jak wyżej, do
którego radni nie wnieśli żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad X 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.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad.6.
Następnie Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła złożył informację z pracy za okres
międzysesyjny.
Na chwilę obecną nie dysponujemy kwotą odpowiednią, aby dołożyć do budowy wspólnego
śmietniska ze Świeciem. Możemy dołożyć jedynie do utrzymania nowo wybudowanego
śmietniska, taką kwotę, jak do tej pory dokładaliśmy do utrzymania śmietniska w Białych
Błotach, po jego likwidacji, czyli 90 tysięcy złotych. Nie znamy jeszcze decyzji Burmistrza
Świecia w tej kwestii, gdyż argument jest taki, iż gminy nie budują na swoim terenie tego
śmietniska, nie gminy sąsiednie będą miały „nieprzyjemny” zapach, więc zysk z tej
działalności powinien być proporcjonalny. Dlatego też wstrzymajmy się z podjęciem
kolejnych działań w tej sprawie, gdyż musimy znać decyzję Burmistrza Świecia i skalkulować
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czy nasze wejście w to przedsięwzięcie będzie opłacalne. Drugie rozwiązanie jest takie, iż po
nowym roku zostanie rozpisany przetarg na wybór zakładu, który będzie odbierał śmieci
z naszej gminy. Chcemy wybrać firmę, która będzie jak najkorzystniejsza cenowo dla
mieszkańców. Wiadomo, iż będziemy szukać jak najlepszego rozwiązania, aby te koszty nie
były wysokie. Od nowego roku każdy właściciel posesji będzie musiał mieć pojemnik, jeśli
takiego pojemnika na śmieci nie będzie, zostaną wystawione kary administracyjne za jego
brak. Śmieci to duże pieniądze, w tym przypadku firmy będą konkurencyjne, zarówno firma
wywożąca, jak i firma przyjmująca śmieci, gdyż firma, która będzie przewozić śmieci nie
może być właścicielem śmietniska.
Wójt Gminy poinformował również wszystkich zebranych o obecnej sytuacji w Gminnej
Przychodni w Jeżewie – Pani księgowa, która została zwolniona, wyrokiem Sądu Pracy została
przywrócona do pracy, więc teraz Pani, która w tym okresie prowadziła księgowość
Przychodni otrzyma wypowiedzenie, również Pan Grela złożył odwołanie do Sądu w temacie
odwołania go ze stanowiska Dyrektora Gminnej Przychodni. Prowadzone są rozmowy
z innymi lekarzami, którzy chcieliby pracować w naszej przychodni, zarówno tymi, którzy są
mieszkańcami naszej gminy, jak i z poza gminy. Na chwilę obecną przyjmują pacjentów
właśnie lekarze, którzy są mieszkańcami naszej gminy, ale pracują w innych przychodniach,
jednak znajdują czas aby przyjąć i leczyć naszych mieszkańców. O dalszej sytuacji będę na
bieżąco informował.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie projektów
uchwał, w następujących sprawach:
Ad. 7a.
Ustawowa stawka podatku rolnego ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 74,18 zł za 1q,
propozycja dla naszej gminy to 48,00 zł za 1q. Projekt uchwały został przesłany do
zaopiniowania przez Izbę Rolniczą w Bydgoszczy, która wyraziła opinię pozytywną, co do
ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej, jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na
2012 r. Proponowana średnia cena skupu żyta została już omówiona i przedstawiona na
posiedzeniu Komisji w dniu 15 listopada /propozycja średniej ceny skupu żyta do celów podatku
rolnego oraz obwieszczenie GUS stanowią załącznik do protokołu/.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta – 11 głosami „za”, 1 głosem wstrzymującym.
Uchwała Nr XI/70/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7b.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2011 r. wyniósł 4,2 %. Stawki te zostały również
przedstawione i omówione na posiedzeniu Komisji w dniu 15 listopada. Stawki tego podatku
zostały podwyższone o 4,0 % tylko w niektórych pozycjach. Podatek od nieruchomości
w porównaniu do górnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w naszej
gminie jest niższy w wielu pozycjach, a w niektórych ustalono stawki górne.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. Z uwagi na to, że nie było uwag ze strony
radnych do powyższego projektu uchwały, przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta – jednogłośnie, 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/71/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7c.
Proponowane stawki omówione zostały na posiedzeniu Komisji i ustalone zostały na
poziomie stawek minimalnych. Te stawki nie zostały podwyższone, w związku z trudną
sytuacją finansową w transporcie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych. Z uwagi na to, że nie było uwag ze
strony radnych do powyższego projektu uchwały, przystąpił do głosowania. Rada
w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/72/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały, który opiera się na przepisach ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy korzystając z ustawowych uprawnień może
wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości służących społeczeństwu lokalnemu,
takich jak: nieruchomości wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej, czyli:
świetlice, domy kultury czy biblioteki, wykorzystywane na działalność ochrony ppoż.,
ochrony porządku publicznego, związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz
związane z gospodarką wodno-ściekową, a także grunty zajęte pod wysypiska śmieci.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/73/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7e.
Formularze te przeznaczone są dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w celu złożenia organowi
podatkowemu. Będą podstawą do dokonania wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego. Formularze te są załącznikiem do przedstawionego
projektu uchwały /stanowią załącznik do protokołu/.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy, informacji i deklaracji podatkowych, poddając uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/74/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Program ten uchwalany jest co roku, aby organizacje, które korzystają ze środków
finansowych mogły dalej z tych środków korzystać i realizować zamierzone cele. Program
realizowany będzie przez cały 2012 rok. Sposób realizacji programu określony został
w niniejszym programie, który stanowi załącznik do projektu uchwały i wszyscy
zainteresowani mogą się z nim zapoznać. Również organizacje pozarządowe i podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymają uchwalony program, celem
zapoznania się i zaakceptowania lub zgłoszenia swoich uwag, gdyż jest to „pole wspólnego
działania” wszystkich organizacji z terenu naszej gminy, naszych mieszkańców, którzy tworzą
te organizacje. Program przedstawiony i omówiony został na posiedzeniu Komisji /program
współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012, stanowi załącznik do protokołu/.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.. Z uwagi na to, że nie było uwag
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ze strony radnych do powyższego projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał
uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/75/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Uchylenie podjętej uchwały na sesji w dniu 28 września, związane jest z zawarciem w §4 oraz
w § 6 tej uchwały uprawnień, które wykraczają poza kompetencje Rady Gminy i zgodnie
z sugestią Wydziału Nadzoru i Kontroli w Bydgoszczy, postanowiono o uchyleniu wskazanej
uchwały i podjęciu jej zgodnie z przepisami prawa.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez
Gminę Jeżewo przedszkolach samorządowych, przystępując do głosowania. Rada
w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/76/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7h.
Projekt ten, jest to „ciąg dalszy” omawianej wcześnie uchwały, w związku z błędnym zapisem
we wskazanych paragrafach. Zmiany te związane są z wejściem w życie z dniem 1 września
2011 r. nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Po podjęciu stosownej uchwały zostaną
podpisane umowy z rodzicami przez dyrektora placówki na świadczenie wskazanych
w projekcie uchwały usług /umowa o świadczenie usług stanowi załącznik do protokołu/.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo przedszkolach samorządowych,
przystępując następnie do głosowania, w wyniku którego uchwała podjęta została
jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/77/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7i.
Chcemy przeznaczyć do sprzedaży działkę o pow. 0,0223 ha położoną w Belnie, w drodze
bezprzetargowej, w związku ze złożonym wnioskiem przez mieszkańca sąsiedniej działki Pana
Grzegorza Malca. Ta działka stanowi dojazd tylko do posesji tego Pana i aby uregulować już
na przyszłość wszystkie sprawy, zwrócił się do nas z wnioskiem o wykup tej działki. Całą
sytuację obrazuje dołączona mapka do projektu uchwały. To chyba będzie najlepszy sposób
aby rozwiązać zaistniałą sytuację, jednak to Rada Gminy musi wyrazić zgodę, na sprzedaż
wskazanej działki w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia
mienia gminnego we wsi Belno, przystępując do głosowania, w wyniku którego uchwała
podjęta została jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/78/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7j. i 7k.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy P. Grzegorz Ziółkowski zaproponował aby ppkt. j) i ppkt. k)
porządku obrad przedstawiła Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitała „Szanowną Radę, Pana
Wiceprzewodniczącego oraz zebranych gości”.
Poinformowała, iż na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono
dotację celową w dziale Pomoc społeczna w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz
zwiększono dotację celową w kwocie 6.303 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych, zwiększono dotacje celową w kwocie 5.983 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
środowisku w 2011 r. , następnie zwiększono dotację celową w kwocie 9.400 zł na realizację
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwiększono
dotację celową w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 74.108 zł na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych, zwiększono dotację celową w dziale Pomoc społeczna w kwocie
155.160 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
tj.: na wypłaty świadczeń rodzinnych i ich obsługę.
Aby zrealizować zaplanowane inwestycje musimy dokonać zmian i pokończyć inwestycje, już
rozpoczęte. Zmiany te nie naruszą zbyt mocno naszego budżetu, ale muszą być
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wprowadzone. Zaplanowany deficyt na przyszły rok to głównie inwestycje na drogi i budowa
chodnika.
Następnie Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła zmiany wprowadzone zarówno po stronie
dochodów, jak i wydatków budżetu gminy, zmiany te stanowią załącznik do uchwały.
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. zwiększono dochody ogółem w kwocie 246.415 zł, w tym: dochody ze sprzedaży
majątku w kwocie 84.000 zł oraz zmniejszono dochody w kwocie 1.300.000 zł . Wydatki
zwiększono w kwocie 185.315 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 1.997 zł, dotacje
zmniejszono w kwocie 8.069 zł . Zmniejszono wydatki w kwocie 1.302.040 zł z tego:
zmniejszono wydatki majątkowo-inwestycyjne w kwocie 1.300.00 zł środki z Unii
Europejskiej oraz 2.040 zł z dotacji.
Dziękując za wypowiedź pani Skarbnik, Wiceprzewodniczący 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/79/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący 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/80/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Głos zabrała Radna Wiesława Ziółkowska, która zaprosiła wszystkich zebranych z rodzinami
na „Poniedziałek zzz…. kolędą”, w poniedziałek 12 grudnia w Wiejskim Domu Kultury
w Jeżewie. Przygotowany zostanie kiermasz bożonarodzeniowy, przewidziane jest również
wspólne śpiewanie kolęd oraz poczęstunek.
Następnie głos zabrał Pan Wójt informując zebranych, iż komisja przetargowa w składzie:
P. Kazimierz Żebrowski, P. Mariusz Poćwiardowski, P. Zbigniew Dąbrowski, wybrała nowego
dzierżawcę Domu Kultury w Laskowicach i jest to Pan Marcin Czajka z Jeżewa.
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Poprosił również wszystkich Radnych o zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez
Panią Skarbnik, dotyczącymi uchwalenia budżetu na rok 2012.
Radny Józef Śpica zapytał: czy mieszkanie, które zajmowała Pani Hania Dombek zostało już
sprzedane?
Wójt Gminy odpowiedział: jeszcze nie, 9 grudnia odbędzie się przetarg nieofertowy na to
mieszkanie.
Wiceprzewodniczący RG Grzegorz Ziółkowski zapytał: czy Poczta również deklaruje wykup
zajmowanej części?
Wójt Gminy odpowiedział: taką decyzję muszą podjąć „wyższe władze pocztowe”, w chwili
obecnej czekamy na decyzję.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: czy to mieszkanie na wyższym poziomie budynku
pocztowego zostało już sprzedane?
Wójt Gminy odpowiedział: najemca wyraził chęć wykupu tego mieszkania i w tej chwili
załatwia sprawy związane z możliwością sfinalizowania tej sprawy, po otrzymaniu aktu
notarialnego poinformuję o sprzedaży tego mieszkania.
Radny Józef Śpica zapytał: jaka firma remontuje przedszkole?
Wójt Gminy odpowiedział: firma Pana Stosika z Osia, która wygrała przetarg, dokumentacja
z przetargu jest do wglądu w urzędzie, a wynik rozstrzygający przetarg jest na stronie BIP.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: co dalej ze stacją paliw?
Wójt Gminy odpowiedział: niestety nie zostaliśmy poinformowani o zamknięciu stacji, dla nas
było to również zaskoczenie, ale jest już kilku chętnych na zakup tego terenu. Wiadomo, że
trochę to potrwa, bo nie zawsze ten, który jest chętny kupić, będzie w stanie zapłacić cenę
jaka jest proponowana za ten grunt.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1445 zamknął obrady XI sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała
Dominika Rakowicz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Ziółkowski
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