PROTOKÓŁ NR XIV/2012
z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 28 marca 2012 r.
30
o godz. 12 do godz. 1500 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. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012,
c. zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie za 2011 r.,
d. zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za 2011 r.,
e. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2012 roku,
f. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Jeżewo,
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g. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty wsi Białe, Taszewo,
Taszewskie Pole i Piskarki w gminie Jeżewo,
h. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty wsi Jeżewo, Laskowice i
Piskarki w gminie Jeżewo,
i. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty wsi Belno, Laskowice i
Piskarki w gminie Jeżewo,
j. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty wsi Białe i Piskarki w gminie
Jeżewo,
k. odwołania Skarbnika Gminy,
l. powołania Skarbnika Gminy.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XIV 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 15 radnych, co stanowi quorum
upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji jak wyżej,
do którego radni nie wnieśli żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Wójt Gminy poprosił aby ppkt. f) wprowadzonego porządku obrad został podjęty jako
pierwszy, czyli jako ppkt. a) przedstawionego porządku obrad. Radni jednogłośnie wyrazili
zgodę na zmianę w przyjętym porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji
poprawionej, do którego radni nie wnieśli żadnych uwag.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu obrad XIII
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
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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 witając Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego
Rady Gminy oraz wszystkich gości, złożył informację z pracy za okres międzysesyjny.
Poinformował, iż ustalony został z Zarządem Dróg Wojewódzkich termin rozpoczęcia budowy
chodnika przy ulicy Oskiej oraz przy ulicy Długiej w Laskowicach - od ulicy Mickiewicza do
Kościoła na miesiąc lipiec.
Otrzymaliśmy propozycję Ministerstwa Edukacji, aby „złączyć” wszystkie szkoły
światłowodem. Szkoły miałyby dostęp do internetu i dzięki temu byłby wzajemny kontakt
między szkołami poprzez sieć. Koszt realizacji takiego projektu to kwota 600 tysięcy złotych,
do którego gmina Jeżewo, nic nie będzie musiała dołożyć.
Odbyło się spotkanie dotyczące siłowni wiatrowych. W spotkaniu uczestniczyli osoby
zainteresowane tą tematyką, Wójt Gminy, poszczególni radni, sołtysi, a także mieszkańcy
poszczególnych sołectw.
Ad. 7a.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie projektu uchwały w
sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Jeżewo.
Wójt Gminy dziękując za udzielenie głosu poinformował wszystkich zebranych, iż studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Jeżewo zostało
opracowane przez zespół urbanistyczny z Bydgoszczy i Torunia, przy pomocy pracowników
Urzędu Gminy. Po otrzymaniu wszystkich uzgodnień i pozytywnych opinii, wynikających z
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, projekt studium wyłożony został do
publicznego wglądu na okres 21 dni. W tym czasie w Domu Kultury w Jeżewie odbyła się
dyskusja publiczna. W spotkaniu tym udział wzięli autorzy projektu studium, przedstawiciele
rady gminy oraz zainteresowani mieszkańcy gminy. W studium nie został ograniczony żaden
rozwój, zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych przedsiębiorców, którzy mogą się
budować i rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Wskazane tereny rozwojowe, to centrum
Laskowic i Jeżewa, które zostały określone, jako preferowane tereny rozwoju. Również Lipno
oraz tereny przy Stolarni Otlewski i tereny przy zakładzie mięsnym „Prosiaczek” zostały
wyznaczone jako tereny pod rozwój przemysłu i usług. Określone zostały również tereny do
zalesienia oraz w południowo-wschodniej części gminy wyznaczone zostały w studium tereny
na lokalizację farm wiatrowych. Powiększone zostały tereny wzdłuż ciągu dróg dla zabudowy
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w kierunku Taszewa, Czerska Świeckiego, gdzie rozwój gminy może nastąpić. Wskazane są
także tereny związane z przyrodą, w które nie należy ingerować.
Ponadto nadmienił, że prace nad zmianą studium określone zostały poprzez nowelizację
określonych ustaw i rozporządzeń oraz przy sporządzaniu zmiany studium wzięto pod uwagę
kilkadziesiąt wniosków, dotyczących przeznaczenia na cele inwestycyjne terenów, które do
tej pory w studium przewidziane były jako rolne. Kierunki rozwoju gminy, które zostały
określone w przedstawionym studium będą stanowić wytyczne koordynacyjne dla
prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, o których będzie mowa w dalszej części, przy omówieniu
kolejnych projektów uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy dziękując za wyczerpujące przedstawienie tematyki projektu
uchwały odczytał uchwałę - apel, która wpłynęło do Rady Gminy w dniu 27 marca od
Stowarzyszenia Społeczno-Ekologicznego „MAŁA OJCZYZNA” z siedzibą w Świeciu odnośnie
prac związanych z uchwaleniem nowego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo /uchwała-apel stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski poinformował, iż w ustawowym
terminie 21 dni na wnoszenie uwag do przedstawionego projektu studium, wpłynęły
4 wnioski i uwagi od państwa Wonsowskich, którzy zamieszkują na terenie Czerska
Świeckiego. Wszystkie złożone wnioski i uwagi zostały przeanalizowane zarówno przez
zespół doradczy powołany przy Wójcie Gminy, jak i przez autorów projektu. Skonsultowano
również złożone wnioski z Agencją Nieruchomości Rolnych w Kusowie oraz z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Po dokonanych konsultacjach złożone wnioski
zaopiniowano negatywnie. Zarzuty złożone w pismach okazały się bezzasadne. Odczytał
również protokół z posiedzenia doradczego przy Wójcie Gminy, w skład którego weszli:
Józefa Manikowska, Kazimierz Żebrowski i Grzegorz Ziółkowski /protokół stanowi załącznik do
protokołu/.

W związku z przedstawieniem wszystkich informacji w powyższej sprawie, Przewodniczący
Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo, zwracając się do wszystkich
uczestników obrad sesji o pytania lub uwagi do omówionego tematu.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: odnośnie wiatraków: nie mam nic przeciwko
siłowniom wiatrowym, ale moim zdaniem odległość 300 m od zabudowań jest zbyt mała i
uważam, że powinien to być co najmniej 1 kilometr. Hałas dla mieszkańców będzie zbyt
intensywny.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: czy składa Pan w tym temacie wniosek formalny?
Radny Tadeusz Makowski odpowiedział: tak.
Radny Lech Kempiński powiedział: odnośnie apelu, który otrzymaliśmy w sprawie siłowni
wiatrowych, to niech się tak nami nie przejmują. Myślę, że gmina Jeżewo da sobie spokojnie
radę, przy całym szacunku dla stowarzyszeń ekologicznych.
Radny Tadeusz Makowski: mówi się przy rozmowach o podobnej tematyce o ochronie
zwierząt i ptaków, ale nikt nie mówi o ludziach i o wpływie jaki ten hałas będzie miał na życie
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codzienne. Przecież te wiatraki będą niedaleko zabudowań, jak mieszkańcy mają
funkcjonować, przy takim hałasie? Mamy w dzisiejszych czasach tylko pęd i żądzę pieniądza.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: czy mam rozumieć, że złożony ustnie przez Pana
wniosek formalny, dotyczy odroczenia głosowania nad przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały odnośnie studium?
Radny Tadeusz Makowski odpowiedział: tak.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania nad
odroczeniem głosowania w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo. Wyniki głosowania przedstawiają się
następująco: 4 głosy „za”, 8 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”. W wyniku
podjętego głosowania wniosek formalny radnego Tadeusza Makowskiego został
przegłosowany.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania odnośnie uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo.
W jego wyniku uchwała została przyjęta – 9 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”,
4 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XIV/103/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski zarządził 5 – minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik Gminy o omówienie
projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 7b.
Pani Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitała „Szanowną Radę, Pana
Przewodniczącego oraz zebranych gości”.
Projekty uchwał zostały przedstawione i omówione na posiedzeniach Komisji i do dnia
dzisiejszego nie zostały wprowadzone żadne dodatkowe zmiany, które należałoby
wprowadzić przez autopoprawkę. Odnośnie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jeżewo to zmiany te związane są z wprowadzonymi zmianami do budżetu
gminy na 2012 r., tj. zwiększono dochody w kwocie 25.500 zł z tego: z tytułu dotacji funduszy
celowych w kwocie: 15.000 zł oraz darowizn na rzecz gminy w kwocie 10.500 zł . Zwiększono
wydatki w kwocie 25.500 zł w tym: wydatki w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska
w kwocie: 22.315 zł, w administracji publicznej w kwocie: 500 zł, w dziale bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie: 2.685 zł . W ramach przeniesień wydatków
miedzy działami, rozdziałami i paragrafami zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie: 700
zł w ramach funduszu sołeckiego.
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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.
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 – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV/98/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7c.
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, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, transport i łączność. Następnie Pani
Skarbnik omówiła i przedstawiła zmiany wprowadzone zarówno po stronie dochodów, jak i
wydatków budżetu gminy. Wszystkie wprowadzone zmiany przedstawione zostały w
załącznikach do projektu uchwały.
Przewodniczący 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 XIV/99/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Dziękując Pani Skarbnik za omówienie przedłożonych projektów uchwał Przewodniczący
Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie za rok 2011. Projekt
tej uchwał został omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, wobec tego
Przewodniczący przystąpił do głosowania. W wyniku jawnego głosowania Rada uchwałę
przyjęła jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV/100/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7e.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka
Publiczna w Jeżewie za rok 2011. Projekt tej uchwał został omówiony na posiedzeniach
Komisji Rady Gminy, wobec tego Przewodniczący przystąpił do głosowania. W wyniku
jawnego głosowania Rada uchwałę przyjęła jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV/101/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie kolejnych
projektów uchwał w sprawie:
Ad. 7f.
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2012 r. – nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt
zobowiązała Radę Gminy do podejmowania corocznie do dnia 31 marca powyższego
programu. Opracowany program stanowi załącznik do projektu uchwały i obejmuje realizację
takich zadań jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych
zwierząt, sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt, usypanie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Jeżewo oraz edukację mieszkańców gminy Jeżewo w
zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Program został przedstawiony do
zaopiniowania określonym instytucjom, które wydały opinię pozytywną. Program będzie
mógł być realizowany po podjęciu przez Radę Gminy, a następnie zostanie ogłoszony w
Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Jeżewo w 2012 roku, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta – 14 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XIV/102/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7g.
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru obejmującego fragmenty wsi Białe, Taszewo, Taszewskie Pole i Piskarki w gminie
Jeżewo – celem sporządzenia miejscowego planu dla wskazanych fragmentów wsi jest
ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy. Zakres przewidywanych rozwiązań jest zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obszar objęty
projektem planu położony jest strefie osadniczo-rolniczej, w obrębie której dopuszczono
rozmieszczenie siłowni wiatrowych wraz z ich strefą ochronną. Jest to obszar o powierzchni
około 371 ha. Dominują tereny rolne prywatne, które nie sąsiadują z obszarami
zurbanizowanymi. Granice obszaru objętego planem, obrazuje mapka stanowiąca załącznik
graficzny do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego fragmenty wsi Białe, Taszewo, Taszewskie Pole i Piskarki w gminie Jeżewo.
Następnie poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwał. Pytań nie było.
Wobec powyższego przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
– 10 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”, 4 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XIV/104/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7h.
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru obejmującego fragmenty wsi Jeżewo, Laskowice i Piskarki w gminie Jeżewo - celem
sporządzenia miejscowego planu dla wskazanych fragmentów wsi jest ustalenie
przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.
Zakres przewidywanych rozwiązań jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obszar objęty projektem planu
położony jest strefie osadniczo-rolniczej, w obrębie której dopuszczono rozmieszczenie
siłowni wiatrowych wraz z ich strefą ochronną. Jest to obszar o powierzchni około 142 ha.
Tereny w dominującym stopniu to prywatne grunty rolne, które nie sąsiadują z obszarami
zurbanizowanymi. Granice obszaru objętego planem, obrazuje mapka stanowiąca załącznik
graficzny do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego fragmenty wsi Jeżewo, Laskowice i Piskarki w gminie Jeżewo. Następnie
poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwał. Pytań nie było. Wobec
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powyższego przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta –
8 głosami „za”, 7 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XIV/105/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7i.
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru obejmującego fragmenty wsi Belno, Laskowice i Piskarki w gminie Jeżewo - celem
sporządzenia miejscowego planu dla wskazanych fragmentów wsi jest ustalenie
przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.
Zakres przewidywanych rozwiązań jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obszar objęty projektem planu
położony jest strefie osadniczo-rolniczej, w obrębie której dopuszczono rozmieszczenie
siłowni wiatrowych wraz z ich strefą ochronną. Jest to obszar o powierzchni około 213 ha.
Tereny w dominującym stopniu to prywatne grunty rolne, które nie sąsiadują z obszarami
zurbanizowanymi. Granice obszaru objętego planem, obrazuje mapka stanowiąca załącznik
graficzny do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego fragmenty wsi Belno, Laskowice i Piskarki w gminie Jeżewo. Następnie
poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwał. Pytań nie było. Wobec
powyższego przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta –
8 głosami „za”, 7 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XIV/106/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7j.
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru obejmującego fragmenty wsi Białe i Piskarki w gminie Jeżewo - celem sporządzenia
miejscowego planu dla wskazanych fragmentów wsi jest ustalenie przeznaczenia terenów
oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Zakres
przewidywanych rozwiązań jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Obszar objęty projektem planu położony jest
strefie osadniczo-rolniczej, w obrębie której dopuszczono rozmieszczenie siłowni wiatrowych
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wraz z ich strefą ochronną. Jest to obszar o powierzchni około 118 ha. Tereny w
dominującym stopniu to prywatne grunty rolne, które nie sąsiadują z obszarami
zurbanizowanymi. Granice obszaru objętego planem, obrazuje mapka stanowiąca załącznik
graficzny do projektu uchwały.
Po podjęciu tych czterech uchwał inwestor będzie mógł przystąpić do procesu legalizacji i
teraz to strony, czyli mieszkańcy, będą mogły się wypowiedzieć w tej kwestii. Do tej pory
stroną była gmina, jako organ przygotowujący studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego fragmenty wsi Białe i Piskarki w gminie Jeżewo. Następnie poprosił o pytania
lub uwagi do przedstawionego projektu uchwał. Pytań nie było. Wobec powyższego
przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta –
8 głosami „za”, 7 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XIV/107/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7k.
Odwołania Skarbnika Gminy Jeżewo – w dniu 30 czerwca 2011 r. Pani Łucja Jarowska, złożyła
pisemny wniosek o odwołanie jej z zajmowanego stanowiska z dniem 30.09.2011 r., z
powodu przejścia na emeryturę. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w październiku
2011 r., Pani Łucja Jarowska została powołana na funkcję Skarbnika na okres od dnia
03.10.2011 r. do dnia 31.03.2012, tj. na okres przygotowania i wprowadzenia nowej osoby
do pracy na stanowisku Skarbnika Gminy. W związku z zakończeniem tego okresu do
projektu uchwały dołączony jest wniosek Wójta Gminy o odwołanie Pani Łucji Jarowskiej ze
stanowiska Skarbnika Gminy z dniem 31.03.2012 r., gdyż zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, do właściwości Rady Gminy należy odwoływanie Skarbnika Gminy na wniosek
Wójta Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta 12 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XIV/108/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7l.
Powołania Skarbnika Gminy Jeżewo – do projektu uchwały dołączony jest wniosek Wójta
Gminy o powołanie na stanowisko Skarbnika, Pana Szymona Górskiego z dniem 1 kwietnia
2012 r., gdyż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do właściwości Rady Gminy należy
powoływanie Skarbnika Gminy na wniosek Wójta Gminy. Kandydat na wskazane stanowisko
posiada przygotowanie wymagane obowiązującym prawem, a także z opinii Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie wcześniej pracował Pan Szymon Górski, wynika, iż
jest On osobą zdyscyplinowaną, posiadającą umiejętności samokształcenia, a także jest
lojalny wobec zakładu pracy. Wobec powyższego „istnieje nadzieja”, iż obowiązki
wykonywane będą w sposób odpowiedzialny i z należytą starannością na powierzonym
stanowisku.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika
Gminy, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
12 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XIV/109/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie nowo wybrany Skarbnik Gminy p. Szymon Górski, podziękował Szanownej Radzie
za okazane zaufanie. Powiedział, iż będzie się starał, aby praca, którą wykonywała Pani Łucja
do tej pory, była w takim samym zakresie przez niego kontynuowana.

Ad. 8.
Dziękując za wypowiedź Panu Szymonowi Górskiemu, Przewodniczący Rady Gminy p. Marek
Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku obrad.
Głos zabrał sołtys Jeżewa, p. Mirosław Brzozowski, informując, iż jest możliwość wzięcia
udziału w spotkaniu przez zainteresowanych elektrowniami wiatrowymi. Każdy, kto chciałby
zobaczyć jak to działa i jak mieszkańcy danego terenu się do takiej inwestycji odnoszą.
Termin spotkania został ustalony na dzień 11 kwietnia. Poinformował również, iż dniu 8
marca odbyło się spotkanie odnośnie ogrzewania przy użyciu tzw. „solarów”. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele firmy, zajmującej się przygotowaniem stosownej dokumentacji
oraz opracowaniem projektu. Spotkania te organizowane są w związku z potrzebami
mieszkańców, którzy chcieliby bliżej zapoznać się z daną tematyką.
Następnie głos zabrała radna Angelika Macura, która odniosła się do braku bankomatu w
Laskowicach: „Zainteresowałam się tym tematem i rada gminy mogłaby złożyć taki wniosek
o posadzenie bankomatu w Laskowicach”. Pozostali członkowie rady odnieśli się pozytywnie
do przedstawionej propozycji radnej Angeliki Macura. Przewodniczący Rady Gminy
powiedział, iż zostanie wystosowane odpowiednie pismo do banków, które działają na
terenie gminy.
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Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1500 zamknął obrady XIV sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Dominika Rakowicz

Marek Wiśniewski
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