PROTOKÓŁ NR XVII/2012
z obrad XVII sesji nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 19 lipca 2012 r.
00
od godz. 13 do godz. 1415 w sali Urzędu Gminy 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, Pani Józefa
Manikowska.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Protokołowała: Dominika Rakowicz
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
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. zaliczenia dróg w miejscowości Laskowice i Osłowo do kategorii dróg gminnych,
d. wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2012 r.,
e. zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych drzew w alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie uznanej za pomnik przyrody,
f. zniesienia form ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości Laskowice,
g. udzielenia dotacji celowej na pomoc osobom poszkodowanym po przejściu trąby
powietrznej w gminie Osie.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XVII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie dokonał Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski, witając zebranych radnych oraz gości. Poinformował, iż sesja ta

zwołana został w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej, o których poinformuje Pan Skarbnik oraz w związku z ostatnimi
wydarzeniami, które miały miejsce w gminie Osie w dniu 14 lipca br. .
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.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu obrad
XVI 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.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie przedłożonych
projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 6a.
Pan Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitał „Wysoką Radę, Pana
Przewodniczącego”. Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 r.,
w odniesieniu do zmian, które zostały wprowadzone na ostatniej sesji w dniu 15 czerwca br.,
Uchwałą Nr XVI/116/2012 Rady Gminy, w planie wydatków nastąpiło zwiększenie w kwocie
2.109.115 zł, między innymi na inwestycję pn: „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; pozostałe
wprowadzone wydatki pozostają bez zmian, tj.: 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.
Plan dochodów pozostaje bez zmian.

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 XVII/124/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6b.
Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na rok 2012 związane jest z decyzjami Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z którymi zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 21.681
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. –„wyprawka szkolna”. Wprowadzone
zmiany dotyczą również przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,
takimi jak: transport i łączność oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Następnie
Skarbnik omówił i przedstawił 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. 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 XVII/125/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie kolejnych
projektów uchwał w sprawie:
Ad. 6c.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego Rady
Gminy i przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości
Laskowice i Osłowo do kategorii dróg gminnych, do których zalicza się drogi o znaczeniu
lokalnym, które nie są zaliczone do innych kategorii dróg, stanowiące uzupełniającą sieć dróg
służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogi, o których
mowa w projekcie niniejszej uchwały to: droga w miejscowości Osłowo – Laskowice
o przebiegu od drogi gminnej do drogi wojewódzkiej oraz droga w miejscowości Laskowice:
ulica Polna o przebiegu od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej. Aby wskazane drogi

mogły zostać zaliczone do kategorii dróg gminnych musi zostać podjęta stosowna uchwała,
po uzyskaniu opinii właściwego Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu Świeckiego Uchwałą Nr 53/433/12 z dnia 11 lipca 2012 r., pozytywnie
zaopiniował propozycję zaliczenia wskazanych dróg do kategorii dróg gminnych /uchwała ZPŚ
stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg
w miejscowości Laskowice i Osłowo do kategorii dróg gminnych, poddając uchwałę pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVII/126/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6d.
Grunty, o których mowa w przedstawionym projekcie uchwały, wchodzą w skład gminnego
zasobu nieruchomości i położone są w miejscowości Czersk Świecki i Jeżewo. W bieżącym
roku mija termin, na który zostały wydzierżawione grunty położone w Czersku Świeckim
i obecny dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy. W przypadku
działki w Jeżewie, która była wielokrotnie przeznaczona do dzierżawy, ale nie cieszyła się
zbytnim zainteresowaniem. W chwili obecnej miejscowy rolnik zwrócił się z prośbą
o możliwość wydzierżawienia. Propozycja okresu wydzierżawienia to 31 sierpień 2015 r.,
jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę w formie stosownej uchwały.
Radny Grzegorz Ziółkowski zapytał: w jakiej formie miałyby zostać wskazane grunty
wydzierżawione?
Wójt Gminy odpowiedział: w Czersku Świeckim grunt zostanie wydzierżawiony w formie
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, a w Jeżewie zostanie
przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony. Taka jest propozycja, a do Rady Gminy
należy decyzja.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia w 2012 r.. Zapytał czy są jakieś uwagi do
przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie było. Wobec powyższego przystąpił do
głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVII/127/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6e.
Wójt Gminy poinformował, że drzewa, o których mowa posiadają suche lub nadłamane
gałęzie. Drzewa te wchodzą w skład alei przydrożnej uznanej za pomnik przyrody, a organem

zarządzającym pomnikami przyrody jest Wójt Gminy. Jednak zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody to rada gminy dokonuje wszelkich zmian związanych z pomnikami przyrody na
terenie swojej gminy. Zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne polegać będą na usunięciu gałęzi
obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi czy
urządzeniami technicznymi.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zabiegów sanitarnopielęgnacyjnych drzew w alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji
Błądzim – Świecie uznanej za pomnik przyrody, poddając uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVII/128/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6f.
Pan Wójt przedstawił kolejny projekt uchwały, związany z zniesieniem form ochrony
przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim –
Świecie w miejscowości Laskowice. Podobna uchwała podejmowała była przez Radę Gminy
22 sierpnia 2011 r. Podjęcie stosownej uchwały umożliwi wycięcie drzew ograniczających
widoczność pojazdom, a także pieszym. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon
Dróg Wojewódzkich w Żołędowie zwrócił się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie
3 drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia na drodze wojewódzkiej. W sprawie
tej interweniowała Rada Sołecka w Laskowicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Świeciu,
które zwróciły się na piśmie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Bydgoszczy, informując
o utrudnieniach przy włączaniu się do ruchu na ulicę Oską, z ulicy Ogrodowej, Konopnickiej
i Kubsza, wskazując drzewa, które należy usunąć. Aby Wójt Gminy mógł wydać zezwolenie na
usunięcie wskazanych drzew, rada gminy musi pozbawić te drzewa statusu pomnika
przyrody. Podjęta uchwała zostanie również opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i po 14 dniach od jej opublikowania, będzie można
przystąpić do jej wykonania. Wójt Gminy nadmienił, iż przedstawiony projekt uchwały został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia form ochrony
przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim
– Świecie w miejscowości Laskowice, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVII/129/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6g.
Do kolejnego punktu porządku obrad przeszedł Przewodniczący Rady Gminy, informując, iż
związku z przykrymi wydarzeniami, które miały miejsce 14 lipca w gminie Osie i z racji
sąsiedztwa z poszkodowaną gminą, został przygotowany i przedłożony projekt uchwały
w sprawie pomocy finansowej dla mieszkańców poszkodowanych w czasie przejścia trąby
powietrznej. Zaproponowana kwota pomocy to 10.000 zł . Kwota ta ma stanowić
dofinansowanie zadań bieżących gminy Osie, odnośnie pomocy najbardziej potrzebującym,
czy to na zakup materiałów budowlanych, czy na inne cele związane z remontem
uszkodzonych budynków i dachów lub uporządkowaniem szkód.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej na pomoc osobom poszkodowanym po przejściu trąby powietrznej
w gminie Osie. Zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie
było. Wszyscy radni zgodnie oświadczyli, że w zaistniałej sytuacji należy okazać pomoc,
w formie jaka jest w tym momencie najbardziej potrzebna. Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVII/130/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku obrad.
Wójt Gminy poinformował, iż w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana
umowa dotycząca pożyczki na kanalizację osiedla Kubsza w Laskowicach.
Nowy plac zabaw w Laskowicach zostanie przygotowany na terenie szkolnym, będzie
oddzielony ogrodzeniem.
Następnie Wójt Gminy zapytał, iż w związku z organizacją festynu przez Pana Artura Stefana,
na rzecz swojej córki, zwrócił się On z prośbą o pomoc finansową. Propozycja udzielenia
pomocy to kwota 5.000 zł . Czy rada wyraża zgodę?
Radny Tadeusz Makowski zapytał: czy gmina coś z tego będzie miała? Bo możemy dać
określoną kwotę pieniędzy i niech nie organizuje festynu, tylko wykorzysta otrzymane
pieniądze.
Obecni członkowie Rady wyrazili zgodę na zaproponowana kwotę w wysokości 5.000 zł,
z zastrzeżeniem, że będzie to ostatni raz, gdyż na terenie gminy jest więcej chorych dzieci,
które czekają na pomoc.
Radna Angelika Macura zapytała: kiedy ruszy chodnik na ulicy Oskiej?
Wójt Gminy odpowiedział: nic nie wiem, wszystko zależy od Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

Radny Grzegorz Ziółkowski powiedział: należałoby pomyśleć o postawieniu znaku „zakaz
wjazdu” przed sklepem „GS” w Jeżewie. Kierowcy, którzy parkują przed sklepem za nic mają
osoby tam przechodzące, najlepiej wjechaliby do sklepu.
Wójt Gminy powiedział: to należy do kompetencji Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Wysłaliśmy
pismo w tej sprawie, ale jak zawsze, musimy czekać.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: chciałem właśnie odczytać Państwu pismo
w poruszonej sprawie, które wpłynęło do Rady Gminy od mieszkańców Jeżewa. Sprawę
będziemy „pilotować”, a pismo zostanie wpięte do wniosków mieszkańców gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo firmy „Borowiak”, dotyczące
zabezpieczenia środków finansowych w wyższej kwocie niż 20.000 zł, gdyż otrzymana kwota
w tej wysokości nie pokryła kosztów w miesiącach styczeń – maj 2012 r. /pismo stanowi
załącznik do protokołu/.

Poprosił Wójta Gminy o przeprowadzenie dokładnej analizy i przedstawienia wniosków,
wtedy Rada będzie mogła podjąć decyzję w tej sprawie.
Wójt Gminy powiedział: raczej nie będzie możliwości zabezpieczenia dodatkowych środków
finansowych. Umowa była na kwotę 20.000 zł, gdyż więcej niestety gmina nie ma.
Spółdzielnia „Borowiak” musi sama spróbować poradzić sobie z kryzysem. Jeśli firma
poniesie straty, to nie może być tak, że gmina za każdym razem będzie wyciągała „pomocną
dłoń”.
Ad.8.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1415 zamknął obrady XVII nadzwyczajnej
sesji VI kadencji Rady Gminy.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Dominika Rakowicz

Marek Wiśniewski

