PROTOKÓŁ NR XV/2012
z obrad XV sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 27 kwietnia 2012 r.
30
o godz. 13 do godz. 1530 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. Szymon Górski
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 XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej w latach 2009 – 2011 oraz prognoza na rok 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na
2012r.,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012,
c. przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2011 rok,
d. zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
e. zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków,

f. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 246 i 204/7 położonych w Jeżewie.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XV 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 12 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 o wykreślenie pkt. 9a z przedstawionego porządku obrad, gdyż nie
zostały wprowadzone planowane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Radni
jednogłośnie wyrazili zgodę na wykreślenie punktu 9a z proponowanego 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
XIV 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 powitał Szanowną Radę, Pana
Przewodniczącego Rady Gminy oraz wszystkich gości, szczególnie „niezawodnych”
przedstawicieli sołectw gminy Jeżewo: sołtysów. Złożył informację z pracy za okres
międzysesyjny.

Na wstępie Wójt Gminy przedstawił firmy prowadzące działalność na terenie gminy, ich
szansę rozwoju i możliwość zwiększenia zatrudnienia. Poinformował, iż Stolarnia „Otlewski”
prawdopodobnie zawiesi działalność, gdyż w okolicach Torunia powstanie zakład z kapitałem
zagranicznym o podobnej działalność. Do końca roku zakład będzie działał bez zmian. Jeśli
okaże się, że na rynku gospodarczym w niedalekiej odległości od siebie zakłady produkcyjne
o bardzo zbliżonej branży są w stanie funkcjonować, to Stolarnia „Otlewski” będzie
kontynuować swoją działalność. Najważniejsze, aby zakład ten miał zapotrzebowanie na
produkcję towaru, bo za tym pójdzie opłacalność jego funkcjonowania i praca dla naszych
mieszkańców.
W dalszej części omówił inwestycje, które mają „zastój” i są to między innymi: biogazownia
w Buczku, której realizacja przewidziana jest na koniec 2012 r. Firma, która chciała budować
pawilon spożywczy w Jeżewie przy ulicy Laskowickiej, będzie realizowała ten projekt
w przyszłym roku.
Zostały przyjęte i zaakceptowane kosztorysy na budowę i modernizację dróg asfaltowych.
Zostaną rozpisane przetargi, po zakończeniu których firmy przystąpią do realizacji zadań.
Telewizja Polska przesłała propozycję zamówienia programu telewizyjnego, który miałby
promować gminę, w szczególności walory przyrodnicze i przedstawienie sytuacji rolnictwa
w gminie Jeżewo. Byłby to program tworzony podobnie jak AGROBIZNES. Gmina Jeżewo nie
skorzysta z tej ofert, ponieważ nie mamy takich pieniędzy na promocję, a gdyby były to lepiej
byłoby przeznaczyć je na potrzebniejszy cel.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie kolejnego punktu porządku
obrad. Pan Wójt dziękując za udzielenie głosu, przystąpił do omówienia przedłożonego
wszystkim radnym na poszczególnych Komisjach Rady Gminy, sprawozdania z realizacji
„Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011”, w którym zawarte zostały
informacje o formach współpracy zakresie finansowym, jak i niefinansowym z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie
gminy Jeżewo /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/. Wójt Gminy pokrótce omówił
poszczególne organizacje oraz ich dokonania, zarówno w zakresie sportowym, jak
i społecznym. Organizacje te prowadzą swoją ewidencję, występują też o odznaczenia
i wyróżnienia dla aktywnych działaczy. 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.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał „Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2011”. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania

nad przyjęciem powyższego sprawozdania, które przyjęte zostało jednogłośnie – 12 głosami
„za”.
Ad. 8.
Przechodząc do przedstawienia kolejnego punktu posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy
zapytał: „dlaczego nie ma na sesji Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
która powinna przygotowany materiał przedstawić”?
Pan Wójt odpowiedział: Pani Kierownik była przygotowana na dzisiejsze spotkanie, ale
obowiązki związane z pracą w terenie, spowodowały jej nieobecność na dzisiejszym
spotkaniu.
Wobec powyższego poinformował, iż dane zawarte w przygotowanej ocenie zasobów
pomocy społecznej na rok 2011, odnoszą się do liczby mieszkańców, która stanowi odnośnik
do przedstawienia wskaźnika osób korzystających z pomocy społecznej, zarówno w formie
pieniężnej, jak i rzeczowej, wskaźnik założonych niebieskich kart, wskaźnik specjalizacji
i dostępności kadry socjalnej, wskaźnik osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wiele
innych wskaźników czy danych odnoszących się do m.in.: infrastruktury, współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz wszelkich innych form udzielanej pomocy społecznej.
Ocena ta obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów
oraz ich rozkład ilościowy. Wójt Gminy, jako organ wykonawczy, co roku do dnia 30 kwietnia
jest obowiązany przedstawić radzie gminy taką ocenę wraz z rekomendacjami, która będzie
podstawą do planowania budżetu na rok następny /rekomendacja stanowi załącznik do protokołu/.
W każdej gminie ma powstać etat asystenta rodziny, który ma prowadzić rodzinę,
w przypadku, kiedy dana rodzina nie radzi sobie w potrzebach życia codziennego. Gmina
Jeżewo nie wejdzie w ten program, gdyż mija się to z celem. Mamy pracowników socjalnych,
którzy pracują z takimi rodzinami na co dzień, mają wiedzę, która z rodzin potrzebuje danego
zakresu pomocy.
Na koniec Wójt Gminy przedstawił propozycję, aby w przyszłym roku wybrani przez Radę
radni i sołtysi, zaangażowali się w kontrolę funkcjonowania instytucji, które społecznie lub w
sposób, taki jak GOPS działają i w jakim zakresie oferują swoją pomoc. Po takiej kontroli
odbyłoby się spotkanie informacyjne, na którym przedstawione i omówione zostałyby
działania, poprzez które udało się coś zmienić lub naprawić w środowisku osób
korzystających z pomocy społecznej. W sytuacji, gdy przedstawione działania nie
przyniosłyby oczekiwanych rezultatów, należałoby zastanowić się, w którym momencie
nastąpił błąd, czyli na przykład zostały źle sprecyzowane potrzeby danej rodziny, czy to
bytowe, społeczne lub edukacyjne, czy w nieodpowiednim kierunku została udzielona
pomoc, lub taka pomoc nie została udzielona w ogóle. Sposób naprawienia takich błędów
czy niedociągnięć, również byłby punktem odniesienia do wyznaczonego celu takich kontroli.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski zarządził 10 – minutową przerwę.

Ad. 9a
Punkt posiedzenia wykreślono.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Skarbnika Gminy o omówienie
projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 9b.
Pan Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitała „Szanowną Radę, Pana
Przewodniczącego oraz zebranych gości”.
Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony na posiedzeniach Komisji. Wprowadzone
zmiany do budżetu gminy na rok 2012 przedstawiają się następująco: zmiany dotyczą
głównie przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, takimi jak:
transport i łączność, pomoc społeczna, oświata i wychowanie, administracja publiczna oraz
pozostała działalność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Również na podstawie
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 100 zł
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne. Otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości 40.220 zł,
kwota ta w całości przeznaczona zostanie na wydatki pochodne od wynagrodzeń związane ze
wzrostem składki na ubezpieczenie społeczne. Wprowadzono darowiznę na rzecz gminy
w kwocie 10.000 zł, która przeznaczona została na wydatki związane z modernizacją placów
zabaw. W związku z wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie firmy usuwającej
azbest należy wprowadzić do budżetu środki z dotacji WFOŚiGW planowane w wysokości
75.050 zł. Zwiększa się dochody majątkowe wykonane w wyniku sprzedaży mienia
komunalnego o kwotę 74.200 zł, które przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg
kwota 70.000 zł, zakup energii elektrycznej dla OSP oraz wydatki poniesione w związku
z prowadzoną gospodarką mieszkaniową. Wszystkie wprowadzone zmiany przedstawione
zostały w załącznikach do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Wiceprzewodniczący RG Kazimierz Żebrowski zapytał: dlaczego kwota ok. 40 tysięcy złotych
została przeznaczona na składki ZUS, skoro jest to subwencja? Czy zabrakło środków na ten
cel?
Pan Skarbnik odpowiedział: składka została podwyższona w tym roku i wydatki związane
z wynagrodzeniami również się zwiększyły i dlatego ta subwencja jest z przeznaczeniem na
zwiększenie składki społecznej dla nauczycieli.
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 – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/110/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9c.
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni za rok 2011 – Pan Skarbnik
przedstawił i omówił projekt uchwały, na którą składa się: bilans za 2011 r., rachunek zysków
i strat za 2011 r. oraz informacja opisowa.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2011 rok, poddając uchwałę pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 11 głosami „za”, 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XV/111/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie kolejnych
projektów uchwał w sprawie:
Ad. 9d.
Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Jeżewo – w dniu
26 marca 2012 r. złożony został wniosek wraz z załącznikami o zatwierdzenie taryf przez
Rolniczą Spółdzielnię Usługowo-Handlową „Borowiak”. Ceny i stawki zawarte w taryfie
zostały określone na podstawie niezbędnych przychodów zaplanowanych na rok
obowiązywania taryfy, które wynikają z ponoszonych kosztów związanych ze świadczeniem
usług w tym zakresie oraz zmian warunków ekonomicznych i planowanych wydatków
remontowo-inwestycyjnych. Występuje również problem z odpłatnością za korzystanie
z wody. Mieszkańcy, którzy przez dłuższy okres czasu nie ponosili kosztów takiego
korzystania, zostali odcięci od dostępu do wody. Nie może być sytuacji takiej, że ktoś przez
rok, dwa czy dłużej nie płaci, a w to miejsce odpłatność ponoszą inni mieszkańcy. Propozycja
stawki za wodę wg wniosku to 2,10 zł/m3, obecna stawka wynosi 2,04 zł/m3 . Powyższy
temat został omówiony na posiedzeniach poszczególnych Komisji i zaproponowana stawka
została przyjęta pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Następnie poprosił o pytania lub uwagi do
przedstawionego projektu uchwał. Pytań nie było. Wobec powyższego przystąpił do
głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/112/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków – również w dniu 26 marca 2012 r.
złożony został wniosek wraz z załącznikami o zatwierdzenie taryf przez Rolniczą Spółdzielnię
Usługowo-Handlową „Borowiak”. Zostało przeprowadzone postępowanie sprawdzające
i weryfikujące proponowane wysokości stawki w tym zakresie i ustalono, że przedstawione
kalkulacje, które zostały przedstawione we wniosku zostały określone na podstawie
przychodów zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, które wynikają z ponoszonych
kosztów związanych ze świadczeniem usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
wraz z uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych i wydatków remontowomodernizacyjnych. Proponowana stawka to kwota 4,52 zł/m3, przy obecnej stawce
3,24 zł/m3 .
Temat ten również został omówiony na posiedzeniach Komisji. wszyscy członkowie Komisji
otrzymali kserokopię wniosku wraz z załącznikami odnośnie taryf zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków, celem dokładnego przeanalizowania. Członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty(…) po przeprowadzonej dyskusji, złożyli swoją propozycję
stawki za odprowadzanie ścieków w wysokości 4,10 zł/m3 i miałaby to być kwota wyjściowa.
Przewodniczący Rady Gminy dziękując Panu Wójtowi za wprowadzenie do tematu
powyższego projektu uchwały, otworzył dyskusję.
Wiceprzewodniczący RG Grzegorz Ziółkowski powiedział: jest to stawka, która pokrywa
koszty, ale myślę, że opinia Prezesa firmy „Borowiak” byłaby tu wskazana.
Wiceprzewodniczący RG Kazimierz Żebrowski powiedział: stawka za wodę zwiększy się o 3 %,
a w ściekach wg propozycji o 20 %, więc uważam, że jest to nie w porządku.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Wiśniewski powiedział: Prezes firmy „Borowiak” opiniuje
to tym, że gdyby wody deszczowe nie wpływały do kanalizacji, to nie byłoby problemu,
oczyszczalnia musi w tym momencie przerobić od 800 do 3 tys. m3.
Wiceprzewodniczący RG Kazimierz Żebrowski zapytał: dlaczego podatnik ma płacić za
deszcz? Wygląda na to że mieszkaniec został opodatkowany deszczówką. Natomiast jeśli
znowu obniżymy zbyt rygorystycznie to firma może nie dać rady pod względem finansowym.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Wiśniewski powiedział: moja propozycja to : 4,43 zł/m3
brutto, co daje 4,10 zł/m3 netto.
Radny Lech Kempiński powiedział: to i tak jest bardzo wysoko.
Radny Józef Smoczyk zapytał: dlaczego ta stawka jest taka wysoka, skąd się to wzięło, jest to
ponad 20 %. Proponowałbym podnieść, ale nie więcej jak 10 %.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Wiśniewski powiedział: moja propozycja w dalszym ciągu
to kwota 4,10 zł/m3 i poddaję tę propozycję pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania zaproponowana stawka została przyjęta: 8 głosami
„za”, 3 głosami „wstrzymującymi się” i 1 głosie „przeciw”.

Radna Józefa Manikowska powiedziała: dlaczego nie idziemy wspólnie? Radni w trakcie
głosowania wstrzymują się od głosu lub są przeciw. Jeśli podejmujemy jakąś decyzją, która
dotyczy wszystkich naszych mieszkańców to powinniśmy robić to razem.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta – 9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 2 głosami
„wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XV/113/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9f.
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr 246 i 204/7 położonych w Jeżewie – z wnioskiem w powyższej sprawie zwróciła się
firma INTRO-PACKMAN, z przeznaczeniem działki pod funkcję produkcyjną, składową
i usługową, w tym handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2. Teren, dla którego ma zostać
sporządzony plan miejscowy, znajduje się na terenach wielofunkcyjnej zwartej zabudowy
wsi. Konieczne jest sporządzenie nowego planu dla wskazanego terenu, który podjęty został
Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/150/2000 z dnia 13 września 2000 r., wynikający z potrzeby
dokonania zmian polegający na likwidacji dotychczasowej funkcji planu jako zabudowy
mieszkaniowej na rzecz rozwinięcia funkcji przemysłu i usług. Jeżeli zakład, który chce
rozbudować swoją działalność zwraca się z taką prośba, to uważam, że powinniśmy
przychylić się do takiej prośby. Nie wpłynie to na zmianę terenu, nie będzie kolidować
z innymi terenami sąsiednimi, a dzięki rozbudowie zakładu, mieszkańcy gminy mają szansę
na pracę. Do projektu uchwały załączony został załącznik graficzny, który obrazuje granice
obszaru objętego opracowaniem planu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 246
i 204/7 położonych w Jeżewie.
Następnie poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwał. Pytań nie było.
Wobec powyższego przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/114/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku obrad.
Odczytał pismo Banku Polskiego PKO w sprawie zainstalowania bankomatu w miejscowości
Laskowice. Bank nie jest zainteresowany posadowieniem powyższego urządzenia.
Następnie Wójt Gminy poinformował, iż wspomniana lokata przy omawianiu projektu
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za
2011 rok, jest z lat poprzednich, kwota ta była większa, ale została wydatkowana na
ocieplenie budynku. Są to środki inwestycyjne z Narodowego Funduszu Zdrowia, dopuszcza
się ich oszczędzanie, aby dokonać inwestycji bez zaciągania pożyczek.
Sołtys Jeżewa p. Mirosław Brzozowski zapytał: kiedy udostępnione zostanie urządzenie do
krioterapii? Urządzenie to stoi nieużywane, jedynym kosztem byłby dostęp do ciekłego
azotu. Po jego uruchomieniu zarobiłby na siebie.
Wójt Gminy odpowiedział: bez umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie może
wprowadzać czegoś nowego. Myślę, że załatwimy to tak, aby od września urządzenie do
krioterapii zaczęło działać.
Ad. 11.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1530 zamknął obrady XV sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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