PROTOKÓŁ NR XVI/2012
z obrad XVI sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 15 czerwca 2012 r.
00
od godz. 10 do godz. 1220 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 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Pan Tomasz Banaszak, Pan Paweł
Boguń.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej z analizy i oceny sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Informacja dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy Jeżewo.
9. Informacja Komendanta Gminnego OSP dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
10. 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. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję pod nazwą: budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości
Laskowice,
d. przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Jeżewo za 2011 r.,
e. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2011,
f. uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Jeżewie SPZOZ,
g. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo,
h. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżewo w 2012 r.,
i. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XVI 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 13 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.
Zaproponował aby pkt. 7 przedstawionego porządku obrad został przedstawiony wraz z pkt.
10e) i przed podjęciem uchwały we wskazanym temacie, najpierw został przedstawiony
wniosek Komisji Rewizyjnej z analizy i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
rok 2011 oraz dyskusja nad sprawozdaniem. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na połączenie
punktu 7 z punku 10e) 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
XV 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 – 13 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. Złożył informację z pracy za okres
międzysesyjny.
Na wstępie Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie odnośnie przejęcia dworca
PKP w Jeżewie przez gminę. Jeśli po przejęciu budynku dworca gmina będzie mogła
przekształcić go na własne potrzeby, to jest to kwestia do zastanowienia się. Podobna
sytuacja ma się z noclegownią w Laskowicach oraz z gruntami po spawalni i magazynach też
w Laskowicach. Gmina może przystąpić do negocjacji cen za wskazane nieruchomości
i grunty, ale należy najpierw przeanalizować, czy takie przedsięwzięcie będzie opłacalne.
Chcemy zyskać, a nie stracić. Należy również zastanowić się jakiemu celowi służyłby przejęte
obiekty czy grunty. Zaproponował aby sprawy te zostały omówione na najbliższym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Następnie Pan Wójt odniósł się do organizacji porządku na Euro 2012, współpracy z Policją,
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy, z poszczególnymi radnymi czy
organizacjami działającymi na terenie gminy, których praca zawodowa, a także wykonywana
działalność związana jest z zachowaniem i utrzymaniem porządku, czy udzielenia pomocy w
razie konieczności. Wskazane zadania oraz zabezpieczenia, które należało wykonać w tym
temacie zostały przygotowane.
Zakończyły się uzgodnienia odnośnie przyjętego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Jeżewo z urzędem wojewódzkim. Studium zostanie opublikowane
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, dla ogólnego zapoznania się przez
zainteresowanych mieszkańców.
Odbyło się spotkanie Rady Społecznej w sprawie opracowania Statutu Gminnej Przychodni,
ale temat ten zostanie przedstawiony przy omówieniu przedłożonego projektu w powyższej
sprawie.
Ruszyła budowa biogazowni, prace postępują sprawnie.

Ad. 7.
Punkt posiedzenia przeniesiony.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił obecnego na posiedzeniu sesji Kierownika Posterunku
Policji w Jeżewie, p. Sławomira Pawlaka o przedstawienie informacji odnośnie stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Jeżewo. Pan Sławomir Pawlak
dziękując za udzielenie głosu, powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę, Pana Wójta
oraz wszystkich zebranych gości. Następnie przedstawił analizę popełnionych przestępstw
i wykroczeń w 2011 r. oraz omówił sprawy organizacyjne Posterunku Policji w Jeżewie
/złożone sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał wszystkich zebranych czy są pytania lub uwagi do
przedstawionego sprawozdania. Pytań nie było.
Ad. 9.
Następnie prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski poprosił
obecnego na posiedzeniu sesji Komendanta Gminnego OSP, p. Lecha Kempińskiego
o przedstawienie informacji dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Pan Lech Kempiński dziękując za udzielenie głosu, powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką
Radę, Pana Wójta oraz wszystkich zebranych gości. Omówił sprawy organizacyjne
działających Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, przedstawił posiadany sprzęt
gaśniczy przez wszystkie jednostki oraz inne niezbędne wyposażenie w celach
przeciwpożarowych /przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał wszystkich zebranych czy są pytania lub uwagi do
przedstawionego sprawozdania. Pytań nie było.
Wójt Gminy podziękował Policji i Straży Pożarnej za zaangażowanie w wykonywane zadania,
podjęte działania oraz całokształt pracy.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie
przedłożonych projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 10a.
Pan Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitał „Szanowną Radę, Pana
Przewodniczącego oraz zebranych gości”. Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2012 r., związane są z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na
2012r., tj. zwiększono dochody w kwocie 1.309.115 zł, z tego: z tytułu dofinansowania
Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej” w kwocie 1.000.000 zł, dochody ze sprzedaży mienia, z wpływów z podatku od
nieruchomości, rolny, od spadków i darowizn – dochody zwiększono o łączną kwotę 200.785
zł .
Zwiększono wydatki w kwocie 1.800.000 zł na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo”, w tym
o kwotę 800.000 zł pozyskaną z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu; kwota
200.785 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym remontem dróg, tj.:
przewóz kruszywa oraz zabezpieczenie wydatków związanych z odśnieżaniem i utrzymanie
dróg w okresie jesienno-zimowym. W ramach przeniesień wydatków między działami,
rozdziałami i paragrafami zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie: 1.800 zł w ramach
funduszu sołeckiego. 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. Projekt
uchwały został przedstawiony i omówiony na posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na rok 2012, poddając uchwałę pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/115/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10b.
Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na rok 2012 związane jest z decyzjami Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z którymi zwiększono plan dotacji celowych
z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające
niektóre świadczenia pielęgnacyjne w kwocie: 962 zł, oraz dofinansowano realizację
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 107.168 zł . Wprowadzone
zostały do budżetu gminy środki pozyskane z programu: „Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w
ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości
1.000.000 zł, które w całości przeznaczone zostaną na inwestycję: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina
Jeżewo”. Na powyższą inwestycję zaplanowana została także kwota w wysokości 800.000 zł
pozyskana z pożyczki udzielonej przez WOŚiGW w Toruniu.
Wszystkie wprowadzone zmiany przedstawione zostały w załącznikach do projektu uchwały,
a także omówione zostały na posiedzeniach Komisji.

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 – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/116/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10c.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na inwestycję pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice – pożyczka ta zaciągnięta zostanie
w wysokości 1.800.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wskazany cel w 2012 r. i 2013 r. Z czego w 2012 r. na
powyższe zadanie zaciągnięta pożyczka zostanie w kwocie 800.000 zł, a w 2013 r. w kwocie
1.000.000 zł . Spłatę zabezpieczenia tej pożyczki stanowić będą planowane dochody z
budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego w latach 2013 –
2023. Pożyczka ta jest korzystna dla naszej gminy z uwagi na częściowe umorzenie,
z którego będzie można skorzystać po spłacie połowy zadłużenia. W budżecie gminy w roku
bieżącym zaplanowano deficyt w kwocie 1.560.000 zł, którego pokryciem będzie wskazana
pożyczka oraz wskazane dochody własne. Gmina Jeżewo na powyższe zadanie otrzyma
dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu:
„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013”.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na inwestycję pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice. Następnie poprosił o pytania lub
uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego przystąpił
do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/117/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10d.
Skarbnik Gminy poinformował, że sprawozdania finansowe gminy za rok 2011, to przede
wszystkim: bilans z wykonania budżetu gminy za 2011 r., bilans jednostek budżetowych za
2011 r., łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków
i strat jednostek budżetowych Gminy Jeżewo za 2011 r. oraz łączne zestawienie zmian w
funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek
budżetowych Gminy Jeżewo za 2011 r.; nadmienił, iż sprawozdanie z wykonania budżetu za

rok 2011, zostało przedstawione wszystkim radnym w formie papierowej, jako sprawozdanie
analityczno-opisowe, celem zapoznania się na posiedzeniu wspólnie obradujących Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeżewo za 2011 r.
Następnie otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, której radni
nie podjęli. Z uwagi na to, że dyskusji nie było, poddał przedstawiony projekt uchwały pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/118/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10e.
Prowadzący obrady sesji Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski poprosił p. Józefa
Śpica, członka Komisji Rewizyjnej, z powodu nieobecności Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, p. Tomasza Banaszak o przedstawienie oceny ze sprawozdania finansowego,
z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011 r.
Następnie Rada Gminy przed udzieleniem absolutorium zapoznała się z następującymi
dokumentami:
− Uchwałą Nr 3/S/2012 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Jeżewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy, które zostało zaopiniowane pozytywnie.
− Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawionym przez Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 17.04.2012 r. dokonała analizy
i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r., sprawozdań
finansowych i informacji o stanie mienia komunalnego i w którym wnioskuje
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 r.
− Uchwałą Nr 8/Kr/2012 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jeżewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeżewo za 2011 rok.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżewo za rok 2011, a następnie poddał pod
głosowanie. W wyniku jawnego głosowania na obecnych 13 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych. Wobec powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/119/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po głosowaniu Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła oraz p. Łucja Jarowska otrzymali gratulacje
od Przewodniczącego Rady Gminy wraz z podziękowaniami za bardzo dobrze wykonaną
pracę. Wójt Gminy zabrał głos dziękując za bardzo dobry wynik całorocznej pracy Pani
Skarbnik Łucji Jarowskiej oraz pracownikom urzędu gminy.
W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie
kolejnych projektów uchwał w sprawie:
Ad.10f.
Uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Jeżewie SPZOZ. W związku z wejściem w życie
w kwietniu 2011 r. ustawy o działalności leczniczej, należy dostosować statut Gminnej
Przychodni do obowiązujących przepisów. Statut został przygotowany przez członków
Społecznej Rady, Panią Dyrektor Wiolettę Pawlak oraz Panią Danutę Kaczmarek, która pełni
funkcję księgowej. Statut określa: cele i zadania Przychodni, formy udzielanych świadczeń
zdrowotnych. Wskazane zostały poradnie i gabinety, które wchodzą w skład Przychodni,
określona została regulacja wewnętrznej pracy Przychodni oraz gospodarka finansowa.
W powyższym statucie wskazane również zostały zadania oraz skład Rady Społecznej, tryb
powoływania i odwoływania członków Rady. Statut stanowi załącznik do projektu uchwały.
Wójt Gminy poinformował również, iż Zastępcą Dyrektora Gminnej Przychodni została Pani
Katarzyna Śledź.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnej Przychodni w Jeżewie SPZOZ. Następnie poprosił o pytania lub uwagi do
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego przystąpił do
głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/120/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10g.
Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo – wprowadzenie pomocy materialnej w takim
charakterze ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie
pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej. Zasady przyznawania tych świadczeń określa regulamin stanowiący załącznik do
projektu uchwały, który określa sposób ustalania wysokości stypendium i zasiłku szkolnego,
formy oraz tryb udzielania tego rodzaju pomocy. Powyższy regulamin będzie mógł być
zastosowany po podjęciu przez Radę Gminy, a następnie zostanie ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Jeżewo, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/121/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10h.
Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo
w 2012 r. – uchwała w powyższej sprawie został podjęta na sesji w dniu 28 marca br..
Wojewoda Kujawsko-Pomorski unieważnił tę uchwałę Rozstrzygnięciem Nadzorczy Nr 32/12
z dnia 2 maja 2012 r., uzasadniając następująco: „Podjęta uchwała zawiera w §3 zapis
stwierdzający, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zdaniem organu nadzoru powyższy zapis uchwały
narusza przepis art. 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), ponieważ zamieszczone w
niej unormowania nie posiadają charakteru norm abstrakcyjno – generalnych, a więc adresowanych
do wszystkich mieszkańców gminy Jeżewo lub wszystkich osób przebywających na terenie gminy
jako potencjalnych adresatów tych norm. Akt prawa miejscowego natomiast musi jak wskazano
wyżej- zawierać uregulowania stanowiące źródło określonego sposobu zachowania, a więc
formułować zakazy, nakazy lub uprawnienia. W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje
ponadto żaden inny przepis o charakterze szczególnym, który wskazywałby na obowiązek
promulgacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Jeżewo. Zatem, w ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała nie
spełnia warunków pozwalających na uznanie jej za akt prawa miejscowego, co skutkuje brakiem
możliwości jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Ponadto, wskazać należy, iż w przyjętym programie Rada Gminy wykroczyła poza zakres spraw,
które winien obejmować program. Zdaniem organu nadzoru brak jest podstawy prawnej do
normowania w dokumencie programowym takich kwestii jak edukacja i zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Jeżewo, co zostało uczynione w §3 pkt. 9 i 10 załącznika do
uchwały, formułującego cele i kierunki polityki gminy Jeżewo wobec problemu bezdomności
zwierząt, a następnie rozwinięte w § 4 pkt. 6 i 7 tegoż załącznika określającego realizację celów
programu. Podkreślić trzeba, że katalog enumeratywnie wymienionych spraw w art. 11a ust. 2
ustawy o ochronie zwierząt jest katalogiem obowiązkowym, ale zamkniętym, dlatego też nie ma
możliwości poszerzenia go o inne kwestie niż określone w ust. 3 i 5”. W związku z powyższym
ponownie poprawiony Program został przedstawiony do zaopiniowania określonym

instytucjom, w celu wydania opinii, po uzyskaniu których będziemy mogli wprowadzić
projekt uchwały na obrady sesji. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zobowiązała Radę
Gminy do podejmowania corocznie do dnia 31 marca powyższego programu. Opracowany
i poprawiony 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.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jeżewo w 2012 r., oddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/122/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy dziękując Wójtowi Gminy za omówienie złożonych projektów uchwał,
przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie:
Ad.10i.
Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. W dniu 04.04.2012 r. do Urzędu Gminy
wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia
29.03.2012 r., wraz z załącznikiem, który stanowi skarga złożona przez Pana Jerzego Golonkę
na działalność Wójta Gminy Jeżewo w sprawie naprawy dróg gruntowych na terenie gminy
za pomocą nawożenia odpadów w postaci przesiewki kolejowej oraz szlaki. W złożonej
skardze Pan Jerzy Golonka argumentuje, iż stosowane materiały do naprawy części dróg
gruntowych są odpadami i nie powinny być użyte do naprawy dróg /skarga stanowi załącznik do
protokołu/.

Rada Gminy pismem z dnia 16.05.2012 r. zwróciła się do Wójta Gminy o pisemne
ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów. Przewodniczący Rady odczytał
odpowiedź Wójta Gminy na przedstawione zarzuty i przedstawił opracowany atest dotyczący
pochodzenia wskazanych materiałów oraz ich oddziaływanie na środowisko /odpowiedź stanowi
załącznik do protokołu wraz z wynikami oceną analiz chemicznych materiałów z rozbiórki podtorza linii
kolejowej/.

Treść powyższej skargi oraz przedstawione dokumenty zostały przeanalizowane na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy, aby każdy radny mógł zapoznać się z problematyką tej
sprawy i podjąć decyzję, czy uważa złożoną skargę za uzasadnioną czy za bezzasadną.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy. poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego
projektu uchwał. Członkowie Rady Gminy wspólnie po zapoznaniu się z przedstawionymi
materiałami, wyrazili opinię, iż skarga jest bezzasadna, gdyż uważają, że zastosowany
„materiał” jest potrzebny do naprawy dróg, stanowi dobre podłoże do późniejszej wylewki
asfaltowej. Po zapoznaniu się z okazaną ekspertyzą uważają, że nie ma również żadnego
zagrożenia dla środowiska.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/123/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku obrad.
Wójt Gminy poinformował, że zostały przeprowadzone badania wody w jeziorze Stelchno
w wyniku których nie ma żadnych przeszkód aby korzystać z uroków jeziora Stelchno i jezioro
to jest najczystszym jeziorem w województwie kujawsko-pomorskim.
W wyniku przeprowadzonych egzaminów szkół podstawowych szkoły gminy Jeżewo uzyskują
średnia powiatową i zgodnie z uzyskanymi wynikami „plasują” się następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Krąplewicach
2. Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim
3. Szkoła Podstawowa w Jeżewie
4. Szkoła Podstawowa w Laskowicach
Prowadzący obrady sesji Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jeszcze pytania lub inne
uwagi, o których należałoby podyskutować, czy przedstawić sprawy problematyczne gminy
zarówno ze strony radnych, jak i obecnych sołtysów.
Radny Józef Śpica powiedział: chciałbym podziękować sołtysowi Jeżewa za zorganizowanie
i zakup tablic informacyjnych oraz tablic z nazwami ulic dla miejscowości Jeżewo.
Radny Grzegorz Ziółkowski zapytał: odnośnie bałaganu, który został po zamknięciu stacji
paliw. Czy z naszej strony nie ma jakiejś „mocy”, aby Pan Gzella zrobił tam porządek. Miejsce
to zaczyna „straszyć”. Wszędzie w Jeżewie jest czysto, a w tym miejscu jest taki bałagan.
Psuje to estetykę naszej miejscowości.
Wójt Gminy odpowiedział: Pan Gzella oraz inne zakłady zostały poproszone na piśmie
o uporządkowanie swoich terenów, gdyż nie chcemy aby gmina Jeżewo miała zaniedbane
miejsca, szczególnie poprzez wkład pracy i środkach finansowych, jakie zostały wykorzystane

w uporządkowanie i upiększenie naszej gminy. Niestety właścicielem terenu jest Pan Gzella
i z naszej strony nie możemy Mu niczego narzucić czy nakazać.
Ad. 12.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1220 zamknął obrady XVI sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Dominika Rakowicz

Marek Wiśniewski

