PROTOKÓŁ NR XIII/2012
z obrad XIII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 22 lutego 2012 r.
00
o godz. 12 do godz. 1410 w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie

Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Żebrowski – Wiceprzewodniczący 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. Otwarcie sesji.
2. Uroczyste wręczenie Złotych Medali Za Zasługi dla Obronności Kraju.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
6. Składanie wniosków i interpelacji.
7. Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
8. Informacja Wójta Gminy w sprawie planów inwestycyjnych oraz ich realizacja w 2012 r.
9. Analiza bieżącej sytuacji w oświacie.
10. Ochrona zdrowia na terenie gminy Jeżewo oraz analiza działalności Gminnej
Przychodni w Jeżewie.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012,
c. upoważnienie Wójta Gminy do podejmowania zobowiązań w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
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d. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013,
e. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla gminy Jeżewo”,
f. upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Jeżewie do wystawiania
polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy w Jeżewie oraz
pozostałych radnych,
g. ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku
w Białych Błotach,
h. zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo a Powiatem Świeckim,
i. trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego,
j. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XIII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie dokonał Wiceprzewodniczący
Rady Gminy p. Kazimierz Żebrowski witając radnych oraz gości.
Ad. 2.
Następnie Wiceprzewodniczący poprosił obecnego na posiedzeniu sesji Komendanta
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu, ppłk Marka Magowskiego o wręczenie
Państwu Bogusławie i Józefowi Tarkowskim, Złotych Medali za Zasługi dla Obronności Kraju,
przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej. Po uroczystym wręczeniu przyznanych
medali, złożonych gratulacjach i życzeniach, nastąpiła przerwa związana z przygotowanym
poczęstunkiem.
Ad. 3.
Po przerwie o godz. 12.45 przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad. Na podstawie
listy obecności Wiceprzewodniczący 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.
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Ad. 4.
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. 5.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad XII 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. 6.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad.7.
Następnie Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła złożył informację z pracy za okres
międzysesyjny.
Poinformował, iż w związku z wejściem w życie, tzw. „ustawy śmieciowej”, gmina Jeżewo
przystępuje do realizacji zadań, które zostały przez tę ustawę nałożone. Nastąpi stopniowe
wdrożenie wszystkich regulacji związanych, m.in.: z przystąpieniem do budowy śmietniska
wspólnie z miastem Świecie, przetargiem na wybór firmy, która będzie śmieci wywoziła,
podpisaniem umów mieszkańców gminy z Wójtem Gminy na wywóz śmieci z nieruchomości
każdego mieszkańca oraz wszelkim potrzebnymi działaniami i regulacjami prawnymi,
wynikającymi z ustawy. W umowach, które będą zawierane między mieszkańcami a Wójtem
określone zostaną warunki wywozu, czyli: częstotliwość, rodzaj wywożonych śmieci w
przypadku segregacji oraz cena. Na śmietnisko wywożone zostanie jedynie 5 – 7 % śmieci,
które nie będą nadawały się do sprzedaży, a pozostałe śmieci, takie jak: szkło, papier, plastik
zostaną sprzedane i przetworzone. Zysk, który gmina Jeżewo osiągnie, przy wkładzie w
budowę tego śmietniska, będzie można przeznaczyć na ochronę środowiska, czy inne cele
środowiskowe.
Ad.8.
Wójt Gminy przystąpił do omówienia zaplanowanych inwestycji na rok bieżący, które
dotyczyć będą głównie kontynuacji budowy dróg i chodników. Wykonanie drugiego etapu
remontu drogi w Krąplewicach, modernizacja ulicy Polnej w Laskowicach, droga z Osłowa w
kierunku Laskowic oraz odcinek drogi Jeżewo – Lipienki. Następnie budowa chodnika przy
ulicy Oskiej w Laskowicach, chodnika na ulicy Czerskiej w Jeżewie od ulicy Spacerowej do
przejazdu kolejowego oraz przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich budowa chodnika przy
ulicy Długiej w Laskowicach od ulicy Mickiewicza do Kościoła. Oprócz inwestycji drogowych
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zaplanowano również termomodernizację przedszkola w Laskowicach, na którą otrzymamy
środki finansowe w wysokości 120.000 zł oraz zaplanowane jest wykonanie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Laskowicach w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Poza tym
dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i na ten cel w roku
bieżącym zaplanowano 20.000,00 zł, co pozwoli na dofinansowanie 10 oczyszczalni. Do
skanalizowania pozostało osiedle Kubsza w Laskowicach. Zaplanowane są na to 2 mln zł, ale
budowa rozpocznie się, jeśli dostaniemy gwarancję dofinansowania przez urząd
marszałkowski, w przeciwnym wypadku nie możemy ruszyć z tym zadaniem, gdyż nasz
budżet mógłby tego „nie ogarnąć”. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano: budowę
chodnika od groty do drogi Oskiej w Krąplewicach, budowę świetlicy wiejskiej w
Pięćmorgach Przewidziane są również remonty oraz modernizacje zgodnie z potrzebami
mieszkańców danego sołectwa.
Ad. 9.
Księgowość oświatowa oraz wszystkie placówki oświatowe otrzymały przyznany przez Radę
Gminy budżet na 2012 r. Podział środków finansowych na poszczególne placówki
przedstawia się następująco /zestawienie stanowi załącznik do protokołu/:
1. Szkoła Podstawowa w Jeżewie, hala sportowa oraz klasy zerowe:
Planowane środki w kwocie: 2.679.822,00
w tym: wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe
2.325.322,00
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług) w kwocie: 354.500,00
2. Szkoła Podstawowa w Laskowicach i klasy zerowe:
Planowane środki w kwocie: 1.995.651,00
w tym: wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe
1.800.951,00
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług) w kwocie: 194.700,00
3. Szkoła Podstawowa w Krąplewicach i klasa zerowa:
Planowane środki w kwocie: 1.034.589,00
w tym: wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe
917.589,00
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług) w kwocie: 117.000,00
4. Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim i klasa zerowa:
Planowane środki w kwocie: 658.810,00
w tym: wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe
605.310,00
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług) w kwocie: 53.500,00
5. Gimnazjum w Jeżewie:
Planowane środki w kwocie: 681.190,00

i wiejskie:

i wiejskie:

i wiejskie:

i wiejskie:
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w tym: wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie:
635.490,00
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług) w kwocie: 45.700,00
6. Gimnazjum w Laskowicach:
Planowane środki w kwocie: 1.400.699,00
w tym: wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie:
1.272.399,00
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług) w kwocie: 128.300,00
7. Przedszkole w Jeżewie:
Planowane środki w kwocie: 115.122,00
w tym: wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie:
69.922,00
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług) w kwocie: 45.200,00
8. Przedszkole Samorządowe w Laskowicach:
Planowane
środki
w
kwocie:
296.295,00
w tym: wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe i wiejskie:
190.595,00
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług) w kwocie: 105.700,00
Następnie nadmienił, iż w Zespole Szkół w Jeżewie odbyła się kompleksowa wizytacja
z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wynik po tej kontroli jest bardzo dobry w skali naszego
województwa.
Ad. 10.
Wójt Gminy poinformował, iż sytuacja Gminnej Przychodni w Jeżewie jest ustabilizowana.
Został zatrudniony nowy lekarz, Pan Doktor Chyła. Wrócą sobotnio-niedzielne dyżury dla
osób, które mają przepisane zastrzyki. Nie odbył się pierwszy konkurs na dyrektora
przychodni, gdyż została złożona tylko jedna oferta. Jest już rozpisany drugi konkurs i Pan
Wójt ma nadzieję, że będzie większe zainteresowanie oraz że wpłynie więcej ofert. Lecz,
gdyby z powodu braku, co najmniej dwóch ofert, kolejny konkurs się nie odbył, to wtedy
Wójt Gminy powołuje dyrektora bez rozpisywania następnego konkursu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik Gminy o omówienie
projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 11a.
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 2012 r., tj. zwiększono
dochody w kwocie 153.555 zł z tego: z tytułu dotacji celowych w kwocie: 10.800 zł, w
kwocie: 142.755 zł środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu
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„Uwierz w siebie i swoje możliwości” w ramach programu Kapitał Ludzki. Zwiększono
wydatki w kwocie 153.555 zł w tym: wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 10.800 zł,
wydatki związane z realizacją projektu w kwocie: 142.755 zł . W przypadku przeniesień
wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zwiększono wydatki na zakupy
majątkowe w kwocie: 1.100 zł . Spłaty zobowiązań w roku bieżącym dotyczyć głównie będą
wykonanych inwestycji wodociągowych: ujęcie wody w Dubielnie, Ciemnikach, Taszewku
oraz budowy sieci wodociągowej w Krąplewicach, Buczku, Skrzynkach, Czersku Świeckim i
Lipnie.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym objaśnieniu do projektu uchwały, w
którym przedstawiono porównanie dochodów, wydatków, prognozę długu, wydatki
majątkowe w latach 2009 – 2011 oraz prognozę na lata 2012 – 2020. Każda zmiana w
Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwale budżetowej na rok bieżący, zmienia
wielkości planowanych dochodów i wydatków w roku 2012, a zmiany w kwocie długu i
wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych zmieniają również planowane wielkości w
latach następnych.
Wiceprzewodniczący 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 – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/88/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11b.
Wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012 – wprowadzone zmiany dotyczą
głównie przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, takimi jak:
gospodarka komunalna i ochrona środowiska, administracja publiczna, gospodarka
mieszkaniowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej oraz kultura fizyczna. Zwiększono również dochody w kwocie 153.555 zł z
tego: z tytułu dotacji celowych w kwocie: 10.800 zł, w kwocie: 142.755 zł środki pozyskane z
budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Uwierz w siebie i swoje możliwości” w
ramach programu Kapitał Ludzki. Zwiększono wydatki w kwocie 153.555 zł w tym: wydatki
na świadczenia społeczne w kwocie 10.800 zł, wydatki związane z realizacją projektu w
kwocie: 142.755 zł . Wszystkie wprowadzone zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i
wydatków przedstawione zostały w załącznikach do projektu uchwały.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu gminy na rok 2012, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/89/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11c.
Upoważnienia Wójta Gminy do podejmowania zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy – w związku z wejściem w życie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina Jeżewo przystępując do
wykonania nałożonego przez wskazaną ustawę zadania, chce podpisać międzygminne
porozumienie w sprawie wykonania zadania dotyczącego: ”Budowy Międzygminnego
Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatu świeckiego i
chełmińskiego w Sulnówku”. Zadanie inwestycyjne realizowane jest już przez Gminę Świecie,
a nasza gmina będzie uczestniczyła w tej budowie poprzez częściowy udział finansowy
zgodnie z podpisanym porozumieniem. Udział naszej gminy wyniesie 1.490.330 zł . Kwota
tego udziału zostanie rozłożona na raty na lata 2012 r. – 2019 r. Przystępując do tego zadania
inwestycyjnego gmina Jeżewo będzie uczestniczyła w procentowym podziale zysków od
wydzierżawionych gruntów spółce „EKO WISŁA” do wysokości wkładu w budowę. Na chwilę
obecną nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie
Finansowej, w związku z tym zadaniem, gdyż nie wiemy jeszcze, czy na ten cel otrzymamy
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie istnieje możliwość 40
procentowego umorzenia. Rada Gminy musi podjąć decyzję czy finansowanie takiego
zadania nastąpi w formie pożyczki czy wykorzystane zostaną inne źródła finansowe. Na ten
cel nie mamy w tej chwili takich pieniędzy, więc będziemy musieli wspomóc się innymi
środkami, aby wdrożyć założenia, które wprowadzone zostały wskazaną ustawą.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienie Wójta
Gminy do podejmowania zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej
granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy.
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,
15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/90/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 11d.
Aby sołectwa naszej gminy mogły otrzymać pieniądze na realizację zamierzonych zadań, rada
gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku
poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki. Po podjęciu stosownej
uchwały fundusz sołecki w 2013 r. będzie mógł być realizowany. Pieniądze te są
zagwarantowane w budżecie gminy dla danego sołectwa na wykonanie zadań, które będą
służyły poprawie życia mieszkańców. Wyodrębnione środki w całości lub w części zostaną
przeznaczone m.in. na: budowę chodnika w Krąplewicach, budowę parkingu przy świetlicy w
Ciemnikach, utwardzenia odcinka drogi w Belnie, oświetlenia drogi w Osłowie,
odprowadzenia drogi deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko, wykonanie ogrzewania świetlic
w Buczku, budowa świetlicy w Pięćmorgach. Fundusz sołecki jest sposobem na to, aby
mieszkańcy sołectw decydowali o przeznaczeniu przyznanych środków dla sołectwa.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego
na rok budżetowy 2013, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/91/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Dziękując Pani Skarbnik za omówienie przedłożonych projektów uchwał
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie kolejnych projektów
uchwał w sprawie:
Ad. 11e.
Uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla gminy Jeżewo” – ustawa Prawo Energetyczne nałożyła na gminy obowiązek opracowania
takiego projektu, ponieważ gmina realizując zadania w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe musi zaplanować i zorganizować takie zaopatrzenie dla
całej gminy. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i
aktualizuje raz na 3 lata. Projekt dla gminy Jeżewo powstał przy współpracy z firmą CentrumKrak w Krakowie. Koszt takiego projektu to 14 tys. zł .Projekt został wyłożony do publicznego
wglądu na okres 21 dni, tj. od 12 stycznia do 3 lutego bieżącego roku, zgodnie z zapisami
ustawy. W tym czasie każdy zainteresowany mieszkaniec oraz jednostka organizacyjna miały
możliwość złożenia wniosków, zastrzeżeń i uwag. W wyznaczonym terminie nie wpłynął
żaden wniosek, nie zanotowano żadnych zastrzeżeń ani uwag do przedstawionego projektu
założeń. Osoby zainteresowane, które nie miały możliwości zapoznania się z tym obszernym,
ale bardzo ciekawym materiałem, mogą skorzystać z opracowanego projektu, który znajduje
się u Pani Elżbiety Kraińskiej, pok. nr 7.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jeżewo”,
poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta –
15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/92/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11f.
Upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Jeżewie do wystawiania polecenia
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy w Jeżewie oraz pozostałych radnych
Rady Gminy w Jeżewie – podjęcie stosownej uchwały ma na celu „zabezpieczenie” sytuacji,
kiedy Przewodniczący Rady Gminy chce wziąć udział w szkoleniu, czy w spotkaniu związanym
z pracą Rady Gminy, z podejmowanymi zadaniami czy problemami zarówno dotyczącymi
mieszkańców, jak i gminy ogółem i wskazane jest aby wystawione zostało polecenie wyjazdu
służbowego. Podobnie jest, kiedy to jeden z radnych zostaje zaproszonych na spotkanie, czy
bierze udział w szkleniu, a Pan Przewodniczący jest nieobecny, aby wystawić polecenie
służbowe. Dlatego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
istnieje możliwość upoważnienia wiceprzewodniczącego do wystawienia polecenia wyjazdu
służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy i pozostałych radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia
Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Jeżewie do wystawiania polecenia wyjazdu
służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy w Jeżewie oraz pozostałych radnych,
poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta –
15 głosami „za”
Uchwała Nr XIII/93/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11g.
Ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku w Białych
Błotach – podyktowane jest podwyższeniem stawek opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska. Opłata ta została określona w wysokości 110,65 zł od tony odpadów
składowanych na wysypisku. Pozostałą część opłaty stanowią koszty eksploatacyjne
wynikające z kalkulacji przedsiębiorstwa zajmującego się zarządzaniem gminnym
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składowiskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz podatek od towarów i usług. Propozycja
dla naszego składowiska to kwota: 128,00 zł netto z doliczeniem podatku VAT za tonę
niesegregowanych odpadów komunalnych, a odpady komunalne czyste segregowane
w grupach rodzajowych, jak: makulatura, szkło opakowaniowe, opakowania z tworzyw
sztucznych i opakowania metalowe oraz gruz budowlany będą przyjmowane nieodpłatnie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za
składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku w Białych Błotach.
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,
15 głosami „za”.

Uchwała Nr XIII/94/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11h.
Zamiany gruntów pomiędzy gminą Jeżewo, a powiatem świeckim – nastąpić ma zamiana
odcinków dróg położonych w miejscowości Laskowice, z których jedna stanowi własność
gminy Jeżewo, a druga jest własnością powiatu świeckiego. Dokładnie tę sytuację obrazuje
załączona mapka do projektu uchwały. Są to dwie działki geodezyjne o tym samym numerze,
ale w innym miejscu. Jedna z działek znajdująca się przy ulicy Leśnej i leży w pasie drogi
powiatowej, ale jest własnością gminy Jeżewo. Druga działka znajdująca się przy ulicy
Jeziornej i leży w pasie drogi gminnej, ale jest własnością powiatu. Gmina nie może być
właścicielem działki leżącej w pasie drogi powiatowej i odwrotnie. Dlatego stosowne jest,
aby uregulować stan prawny wskazanych odcinków dróg.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów
pomiędzy Gminą Jeżewo a Powiatem Świeckim, poddając uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 15 głosami „za”
Uchwała Nr XIII/95/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11i.
Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego – podjęcie tej uchwały ma na celu określenie trybu i szczegółowych
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zasad powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako organu
konsultacyjnego i opiniodawczego. Określone zostały także zadania Rady oraz jej skład.
Uchwała będzie mogła być realizowana po podjęciu przez radę gminy, a następnie po
ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
poddając uchwałę pod głosowanie, wyniku którego, uchwała została przyjęta – 15 głosami
„za”
Uchwała Nr XIII/96/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11j.
Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej – w projekcie uchwały określone zostały kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, forma wniosku
oraz załączniki, które należy do takiego wniosku dołączyć, warunki realizacji zadania
publicznego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, a także rozliczenie
wykonanego zadania i wykorzystanej dotacji. Do projektu niniejszej uchwały załącznik
stanowią wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej oraz
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
Uchwała będzie mogła być realizowana po podjęciu przez radę gminy, a następnie po
ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta – 15 głosami „za”
Uchwała Nr XIII/97/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz
Żebrowski.
Głos zabrał Pan Wójt informując, iż istnieje możliwość wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”. Jest to fundusz kryzysowy, który powołany
został do udzielenia wzajemnej pomocy finansowej w zakresie likwidowania skutków
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zdarzeń kryzysowych oraz zapobieganiu im w przyszłości, szczególnie jeśli skutki tych zdarzeń
zagrażają życiu, zdrowiu i znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych
mieszkańców danej gminy. Fundusz powstanie ze składek kujawsko-pomorskich
samorządów, które przystąpią do tego stowarzyszenia. Koszt przystąpienia do tego funduszu
to kwota – 0,50 gr za 1 mieszkańca.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby każdy radny zapoznał się z tym
tematem, a dalsza dyskusja zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Komisji.
Ad. 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Kazimierz Żebrowski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1410 zamknął obrady XIII sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała
Dominika Rakowicz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Żebrowski
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