PROTOKÓŁ NR XII/2011
z obrad XII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r.
30
o godz. 11 do godz. 1300 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 14 radnych.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Łucja Jarowska
Protokołowała: Dominika Rakowicz
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2011,
c. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące przebudowy –
modernizacji i utwardzania dróg gminnych w 2012 r.,
d. przyjęcia budżetu gminy Jeżewo na 2012 r.,
e. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, realizowanego na terenie
gminy Jeżewo w 2012 r.,
f. przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Jeżewie.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
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Ad. 1.
Otwarcia obrad XII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie dokonał Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski witając radnych oraz gości.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład ustawowy
Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum
upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad XII Sesji Rady
Gminy w sprawie:
1. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2012 - 2020,
jako ppkt „d” w porządku obrad,
Następnie 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 XI
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 – 14 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, iż trwają rozmowy z lekarzami, którzy mieliby przyjmować pacjentów
w Przychodni w Jeżewie. Nie jest to prosty temat, gdyż należy z każdym zainteresowanym
omówić sprawy finansowe, ustalić godziny przyjęć, gdyż związane jest to m.in. z dojazdem,
ponieważ nie wszyscy zainteresowani pracą w naszej przychodni są mieszkańcami gminy
Jeżewo. 6 stycznia 2012 r. zamykamy listę zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Gminnej
Przychodni. Komisja konkursowa jest powołana, Przewodniczącym tej Komisji został Pan
Lech Kempiński.
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Odwołany Dyrektor Gminnej Przychodni
Pan Piotr Grela zażądał odszkodowania
w wysokości 26 tysięcy złotych, sprawa ta zostanie rozstrzygnięta w sądzie, a 31 stycznia jest
pierwsza rozprawa.
Odbyły się spotkania opłatkowe w sołectwach, w których uczestniczyły również
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, jak również odbyły się spotkania opłatkowe
z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał sprawozdanie podsumowujące
pracę Rady Gminy w 2011 r., w którym zawarte zostały informacje o ilości odbytych
posiedzeń Rady Gminy oraz poszczególnych Komisji Rady Gminy. Przedstawiona została
również tematyka oraz stałe punkty poruszane na posiedzeniach.
Kończąc podsumowanie Przewodniczący Rady Gminy oraz pozostali członkowie Rady wyrazili
opinię, że Rada pracowała zgodnie z wynikającymi potrzebami związanymi z bieżącymi
sprawami gminy, a także w razie konieczności, jeśli wymagała tego indywidualna sprawa
mieszkańców /podsumowanie pracy Rady Gminy za rok 2011 stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnik Gminy o omówienie projektów uchwał
w następujących sprawach:
Ad. 8a.
Pani Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitała „Szanowną Radę, Pana
Przewodniczącego oraz zebranych gości”.
Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo - zmiany te
związane są z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2011 r., tj. zwiększono
ogółem dochody w kwocie 131.540 zł, w tym: środki z subwencji na uzupełnienie dochodów
gmin w kwocie 50.762 zł, przeznaczone na usługi remontowe w kwocie 15.200, dotacja dla
instytucji kultury w kwocie 14.800 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 20.762 zł .
Wydatki zwiększono w kwocie 131.540 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 10.931 zł .
Zmiany w planowanych przedsięwzięciach w roku 2011 dotyczą zwiększenia i zmniejszenia
wydatków inwestycyjnych na inwestycje realizowane w bieżącym roku, co szczegółowo
przedstawione zostało w przedłożonym objaśnieniu do wprowadzonych zmian na 2011 rok
/objaśnienie do wprowadzonych zmian na 2011 r. stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo, poddając uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/81/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 8b.
Wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2011 – wprowadzono darowiznę Banku PKO
BP w Warszawie w kwocie 15.000 zł dla przedszkola samorządowego w Laskowicach. Środki
te wykorzystane zostaną na zakup nowych mebli do przedszkola. Zwiększone zostały
dochody w kwocie 865 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W związku z umorzeniem pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Toruniu w roku 2011
zmniejszyły się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 8.400 zł . W związku z
powyższym ulega zmianie kwota limitu zobowiązań oraz rozchodów, która przedstawia się
następująco: deficyt w kwocie: 1.623.608 zł, limit zobowiązań w kwocie: 3.454.468 zł,
rozchody w kwocie 717.849 zł Następnie Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła zmiany
wprowadzone zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu gminy, które stanowią
załącznik do projektu uchwały. Nadmieniła, iż środki własne w wysokości 20 %, które gmina
miała dołożyć do realizowanych zadań dołożyła i jesteśmy w tej kwestii rozliczeni. Pożyczka
na remont ulicy Spacerowej została spłacona, za budowę oczyszczali ścieków została jeszcze
jedna rata do zapłacenia. Zaczynamy spłacać pożyczkę, która została zaciągnięta na remont
ulicy Głównej w Jeżewie. Pożyczka, która wpłynie do 16 grudnia przeznaczona zostanie na
spłatę remontu drogi w Taszewskim Polu. Jesteśmy w trakcie sprzedaży mieszkań w budynku
Poczty w Jeżewie, więc liczymy na wpływ środków finansowych do budżetu. Podatek rolny
oraz od nieruchomości w 90 % powinien zostać wykonany do końca roku. Środki finansowe
z funduszu sołeckiego są wykorzystywane prawidłowo i sensownie, z korzyścią dla
mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na rok 2011, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/82/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8c.
Pożyczka ta zaciągnięta zostanie po podjęciu stosownej uchwały, ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 470.000 zł na następujące
zadania: 230.000 zł na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Osłowo o
długości 0,700 km, 120.000 na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości
Laskowice ul. Polna o długości 0,400 km i będzie to I etap, następnie 120.000 na
modernizację ulicy w miejscowości Lipienki o długości 0,400 km i to będzie również etap I.
Zostaną rozpisane przetargi na wykonanie wskazanych zadań. Spłata zaplanowana jest na
lata 2013 – 2016 z dochodów własnych, tj.: z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na inwestycje dotyczące przebudowy – modernizacji i utwardzania dróg
gminnych w 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, 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XII/83/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8d i 8e.
Przedstawiony projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jeżewo na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2012 -2020, przedstawiony i omówiony został wraz z projektem uchwały budżetowej na rok
2012 na posiedzeniach poszczególnych Komisji.
Projekty te przesłane zostały również do zaopiniowania przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Bydgoszczy. Otrzymaliśmy opinię pozytywną do przedstawionego projektu
budżetu na 2012r., do przedstawionego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2012 r. oraz RIO zaopiniowała pozytywnie możliwość sfinansowania
planowego deficytu przedstawionego przez Gminę Jeżewo w projekcie uchwały budżetowej
na 2012 r. /opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załącznik do protokołu/.
Następnie Pani Skarbnik omówiła prognozowane dochody i planowane wydatki w 2012 r.,
które stanowią załączniki do projektu uchwały /objaśnienia do WPF na lata 2012 – 2020 oraz
informacja o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach w 2012 r. stanowią załącznik do
protokołu/.

Dziękując za wypowiedź pani Skarbnik, Przewodniczący Rady Gminy odczytał otrzymane
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Zapytał czy są sugestie lub pytania do przedstawionej tematyki, pytań nie było, wobec
powyższego odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2012 – 2020, poddając uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – jednogłośnie, 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XII/84/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy
Jeżewo 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, 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/85/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie kolejnych projektów
uchwał w następującej sprawie:
Ad. 8f.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz
o przeciwdziałaniu narkomanii, gmina realizuje zadania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także prowadzi odpowiednią profilaktykę
antynarkotykową. Dochody na ten cel przeznaczane są z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. 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. Program ten
przedstawia ogólną charakterystykę gminy oraz zakres współpracy z instytucjami takimi jak:
Policja, Izba Wytrzeźwień, szkoły i inne podmioty według potrzeb. Określa cele, jakie w 2012
roku chce osiągnąć Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, jak również przedstawiona została pomoc terapeutyczna i kontrola w zakresie
sprzedaży napojów alkoholowych /program stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii, realizowanego na terenie gminy Jeżewo w 2012 r., przystępując do
głosowania. Rada w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/86/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8g.
Kolejny punkt porządku obrad przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Propozycja
tematyczna oraz terminy sesji w 2012 roku zostały przygotowane zgodnie z potrzebami
wynikającymi z zadań nałożonych, zarówno na gminę, jak i Radę Gminy przez przepisy prawa.
Plan pracy Rady przygotowany i uzgodniony został w porozumieniu z Wójtem Gminy. Został
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również przedstawiony i omówiony na posiedzeniach Komisji /projekt planu pracy Rady Gminy
stanowi załącznik do protokołu/.

W związku z brakiem uwag i innych propozycji dla przedstawionego projektu Przewodniczący
Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
w Jeżewie na rok 2012. Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem
uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/87/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski.
Odczytał pismo Rady Sołeckiej w Laskowicach w sprawie likwidacji Urzędu Pocztowego
w Laskowicach. Poinformował, iż został przesłany protest napisany wspólnie z Panem
Wójtem do Poczty Polskiej w Bydgoszczy, w związku z zaistniałą sytuacją i teraz oczekujemy
na odpowiedź, od której zależy dalsze postępowanie w tej sprawie.
Radna Angelika Macura zapytała: czy istnieje możliwość, aby piłkarze, którzy reprezentują
nasza gminę w rozgrywkach piłki nożnej, trenując na hali sportowej w Jeżewie mogli nie
płacić za rezerwację hali. Czy istnieje taka możliwość, aby mogli trenować za darmo?
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział: przepraszam, ale w związku z brakiem czasu, gdyż
o godz. 13.00 rozpoczyna się uroczyste podsumowanie roku 2011 i czekają już na nas
zaproszeni goście, proszę, aby dyskusję w tym temacie przełożyć na następne posiedzenie
Komisji.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1300 zamknął obrady XII sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wiśniewski
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