PROTOKÓŁ NR XVIII/2012
z obrad XVIII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 27 sierpnia 2012 r.
30
od godz. 13 do godz. 1510 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. 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 XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
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. zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo,
d. sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji,
e. zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
f. ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo
przedszkolach samorządowych,
g. uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Jeżewie,
h. zmiany uchwały Nr XVI/117/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. o zaciągnięciu pożyczki
długoterminowej na inwestycje pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo”.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XVIII 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.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu obrad
XVII 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. 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 przedstawił informację dotyczącą końca kadencji dyrektorów szkół w
dniu 1 września. Aby móc wystartować w konkursie na dyrektora dotychczasowej placówki,
dyrektorzy musieli poddać się ocenie zarówno organowi prowadzącemu, czyli Wójtowi
Gminy, Kuratorium Oświaty oraz radzie pedagogicznej swojej placówki. Dyrektorzy
wszystkich szkół w nagrodę za wykonywaną pracę zostaną powołani bez konkursu przez
Wójta Gminy na stanowisko dyrektora poszczególnej placówki szkolnej. Wyjątkiem jest Pan
Henryk Rybak, który zostanie powołany na okres dwóch lat. Po tym czasie zostanie rozpisany
nowy konkurs na dyrektora szkoły podstawowej w Laskowicach.

Poinformował o inwestycjach drogowych w miejscowości Osłowo i Krąplewice. Wykonawca,
który wygrał przetarg na pokrycie dróg asfaltem na początku września rusza z pracami.
Przetarg wygrała firma z Drzycimia.
Następnie nadmienił, iż zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Kodeks wyborczy, Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy, zobowiązana jest do
dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Podział gminy na okręgi wyborcze
dokonywany jest w oparciu o aktualny podział gminy na jednostki pomocnicze. W związku
z powyższym przygotowany został wstępny podział gminy na jednomandatowe okręgi
wyborcze, jak i podział gminy na stałe obwody głosowania, który obrazuje tabela oraz mapka
/stanowią załącznik do protokołu/. Tematyka ta dokładnie omówiona i przedstawiona zostanie na
kolejnych posiedzeniach Komisji i obradach sesji, po zatwierdzeniu przygotowanych
podziałów przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.
Wójt Gminy przedstawił strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która
„tworzy się”, a jej główne punkty to: kapitał ludzki, tereny inwestycyjne, drogi,
infrastruktura, zakłady produkcyjne, szybsza reakcja na potrzeby wytwórczości. Takie tematy
podejmowane są przez gminy i są to najważniejsze odnośniki do opracowywanej strategii.
Od nowego roku zostaną zlikwidowane trzy posterunki w powiecie świeckim, tj. Drzycim,
Warlubie i Bukowiec, a od 1 stycznia 2014 r. również posterunek jeżewski.
Powstaje Biuro Obsługi Klienta w urzędzie gminy, które będzie miało na celu komunikację
z petentami zwłaszcza położony zostanie nacisk na komunikację indywidualną: nawiązanie
dialogu, ułatwienie petentowi dotarcia do pracownika realizującego dane zadanie, a przede
wszystkim pomoc w uzyskaniu wyczerpujących informacji o sprawach załatwianych
w urzędzie i czasie realizacji danych spraw oraz stworzenie kompleksowej bazy danych,
aktualizowanej przy każdym kontakcie z petentem.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie
przedłożonych projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad.7a.
Pan Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitał „Szanowną Radę, Pana
Przewodniczącego oraz zebranych gości”. Następnie poinformował, iż wprowadzone zmiany
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 r., związane są z wprowadzonymi zmianami do
budżetu gminy na 2012r., tj. zwiększono dochody ogółem o kwotę 116.076 zł w wyniku
zwiększenia dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 102.885 zł i zmniejszono
wydatki ogółem o kwotę 283.924 zł, między innymi na inwestycję budowy kanalizacji
sanitarnej w Laskowicach o kwotę 400.000 zł pozyskaną z pożyczki udzielonej przez

WFOŚiGW w Toruniu. Dokonano zwiększenia dochodów własnych w kwocie 19.361 zł oraz
zmniejszenia finansowania ze środków Unii Europejskiej na kwotę 6.170 zł w związku
z odstąpieniem od inwestycji dotyczącej wykonania instalacji grzewczej w Buczku. Natomiast
w wyniku zmniejszenia wydatków oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami,
rozdziałami i paragrafami zmniejszono wydatki majątkowe na kwotę 407.339 zł . Dochody
majątkowe zmniejszono o kwotę 24.000 zł do kwoty 1.507.438 zł . 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 – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/131/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
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: 749 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych
części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 51.000 zł, jak również zwiększono plan
dotacji celowych o kwotę 51.136 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych. W związku z zaniechaniem inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji grzewczej
w świetlicy w miejscowości Buczek i nie otrzymaniem środków z funduszy Unii Europejskiej
zmniejszono dochody i wydatki w kwocie 6.170 zł . Z uwagi na przesunięcie rozpoczęcia
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków
w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” zmniejszono wysokość wydatków w roku 2012 do
kwoty 400.000 zł . Pozostałe 400.000 zł przeniesiono na wydatki w roku 2013. Przeniesienia
wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami nastąpiły w działach, takich jak:
administracja publiczna – zwiększono wydatki na spłatę serwera internetowego; pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej – zmiany dotyczą projektu „Uwierz w siebie i swoje
możliwości”; oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przeniesiono wydatki
w kwocie 5.318 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie boazerii w świetlicy
w miejscowości Buczek.
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 – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/132/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie
kolejnych projektów uchwał w sprawie:
Ad. 7c.
Zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo – uchwała w tej tematyce
została podjęta na sesji 15 czerwca 2012 r. W związku z faktem, iż gmina do każdej
otrzymanej dotacji jest zobowiązana dołożyć 20 procent środków własnych, a od
1 października br. nastąpi weryfikacja kwoty kryterium dochodowego, co spowoduje wzrost
liczby rodzin uprawnionych do ubiegania się o stypendium szkolne, a także wzrośnie
minimalna kwota tego stypendium. Zmiany te spowodują wzrost wkładu własnego gminy
w otrzymaną dotację, a w tej chwili mając na uwadze trudną sytuację finansową nie możemy
na to przystać. Chcemy, aby każdy, kto jest uprawniony otrzymał stypendium szkolne. Będzie
to może mniejsza kwota, ale otrzyma ją wnioskodawca, który spełni określone warunki
zawarte w podjętym regulaminie. W związku z tym, mamy nadzieję, iż nie będzie sytuacji, że
będziemy odmawiać przyznania pomocy finansowej ze względu na brak środków. Wobec
powyższego uznaliśmy, iż należy wprowadzić zmianę do uchwalonego już regulaminu
udzielania pomocy materialnej w § 5 ust. 2, która brzmi:
„2. W zależności od sytuacji materialnej rodzin, w której zamieszkuje uczeń oraz od sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej
od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 150 zł netto – od 84
proc. do 200 proc. kwoty, o której mowa w ust. 1;
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 151 zł do 250 zł netto
– od 82 proc. do 180 proc. kwoty, o której mowa w ust. 1;
3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 251 zł netto do
wysokości kwoty, o której mowa w § 4 ust.2 regulaminu – od 80 proc. do 160 proc.
kwoty, o której mowa w ust. 1;”
Kwota o której w § 5 ust. 1 regulaminu to kwota zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 lat, tj. w chwili obecnej 91 zł przy planowanym wzroście na

kwotę 106 zł . Jeśli Rada Gminy podejmie uchwałę z zaproponowanymi zmianami, to wtedy
uchwała będzie mogła być realizowana po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W związku z pogarszającą się sytuacja finansową samorządów szukane są oszczędności. Nie
jest to miłe, gdy oszczędności dotykają mieszkańców i to jeszcze mieszkańców o niskich
dochodach, ale dobrze, gdy każdy mieszkaniec otrzyma jakiś procent pomocy, niż nie miałby
otrzymać jej wcale. Nie tylko w tym zakresie planowane są oszczędności, ale zostaną one
wprowadzone we wszystkich działach, w których gmina ma swój udział własny.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo. 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 – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/133/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Przyjęcie stosownej uchwały podyktowane jest nowelizacją ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, która wprowadza nowe przepisy konsultacji z organizacjami
pozarządowymi, ale nie reguluje w sposób jednoznaczny sposobu tych konsultacji,
pozostawiając to w gestii organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
Propozycja jest, aby konsultacje te, prowadzone były poprzez zamieszczenie na okres 14 dni
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zamieszczenie tych
projektów poprzedzone będzie informacją opublikowaną z tygodniowym wyprzedzeniem na
stronie internetowej Gminy Jeżewo oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Taka forma
konsultacji oprócz rozmów, spotkań, obwieszczeń, czy kurend jest najszybszą z form
konsultacji, aby wszystkie podmioty czy jednostki zainteresowane, otrzymały informację
o działaniach podejmowanych na rzecz gminy. Podjęta uchwała zostanie również
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i po okresie
14 dni od publikacji będzie mogła zostać realizowana.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, poddając uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XVIII/134/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7e.
Zaproponowane zmiany związane są ze zwiększeniem z dniem 1 września 2011 r. zadań
oświatowych, a otrzymywana subwencja na rok 2012 jest niewystarczająca. Pokrycie
brakujący środków mogłoby nastąpić z powstałej różnicy między kwotą dodatków
mieszkaniowych wypłacanych w chwili obecnej, a kwotą zaproponowaną do zmniejszenia w
projekcie uchwały, która przedstawia się następująco: wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi
miesięcznie: przy jednej osobie w rodzinie: 40 zł, w chwili obecnej jest to 5 proc.
minimalnego wynagrodzenia określonego przez MPiPS; przy dwóch osobach w rodzinie 50 zł,
w chwili obecnej jest to 6,5 proc. minimalnego wynagrodzenia określonego przez MPiPS;
przy trzech osobach w rodzinie 60 zł, w chwili obecnej jest to 8 proc. minimalnego
wynagrodzenia określonego przez MPiPS; przy czterech i więcej osobach w rodzinie 70 zł, w
chwili obecnej jest to 10 proc. minimalnego wynagrodzenia określonego przez MPiPS.
Zgodnie z regulaminem przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jeżewo, podjętym przez Radę Gminy w
2009 r., do członków rodziny nauczyciela otrzymującego wskazany dodatek zalicza się:
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
Jest to kolejnym dział, w którym brakuje środków finansowych na dofinansowanie zadań ze
środków własnych gminy, między innymi takich jak: wprowadzenia obowiązku udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach, objęcie dzieci 5-cio
letnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz zwrotem kosztów
dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i wiele innych, przy
niewystarczającej subwencji oświatowej. Po podjęciu powyższej uchwały przez Radę Gminy
zostanie ona przesłana do konsultacji ze związkami zawodowymi, a następnie opublikowana
w Dzienniku Urzędowym.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Żebrowski powiedział: może lepiej byłoby
ujednolić tę stawkę, dla każdej grupy równo. Faktem jest, że gminy nie stać na dodatkowe
koszty, a ta forma byłaby rozwiązaniem dla pokrycia brakujących środków. Moim zdaniem
należy projekt ten cofnąć jeszcze raz na posiedzenie Komisji i dokładnie go przedyskutować.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Wiśniewski powiedział: przedłożony projekt uchwały
powinien trafić do zaopiniowania przez związki zawodowe, a po otrzymaniu opinii przedłożyć
na obrady sesji. Wobec powyższego zgłaszam wniosek formy o wycofanie przedłożonego
projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego do
ponownego rozpatrzenia po otrzymaniu stosownych opinii. Proszę o przystąpienie do
głosowania.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wycofany z obrad sesji, jednogłośnie – 15
głosami „za”.
Ad. 7f.
Ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo
przedszkolach samorządowych - propozycja wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola Gminy Jeżewo przekraczających wymiar 5 godzin dziennie to kwota 1,73.
Obecnie kwota ta wynosi 1,60. Wysokość stawki została dostosowana do możliwości
finansowych rodziców, jak i gminy. Zmiana ta związana jest wzrostem minimalnego
wynagrodzenia w roku bieżącym o 8 proc. Zostaną podpisane umowy z rodzicami przez
dyrektora placówki na świadczenie wskazanych usług, w których określone zostaną
szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń.
Realizacja uchwały nastąpi po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo przedszkolach samorządowych.
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 – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/135/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Jeżewie – uchwała w powyższej sprawie została
podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 15 czerwca br. Jednakże po przesłaniu jej do Wydziału
Nadzoru i Kontroli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymaliśmy pismo wskazujące na
braki i konieczność uzupełnienia zapisów w przedstawionym statucie /pismo stanowi załącznik do
protokołu/. Przedstawione przez nadzór nieścisłości zostały poprawione, a naniesione
poprawki dotyczą głównie: nazwy podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nazwy
podmiotu tworzącego i nadzorującego taką działalność, struktury organizacyjnej, zadań Rady
Społecznej oraz wskazania okoliczności odwołania członków tej Rady.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Ziółkowski powiedział: jako członek Społecznej
Rady przy Gminnej Przychodni w Jeżewie zgłaszam wniosek formalny o wycofanie
przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Przychodnie w
Jeżewie, gdyż Rada Społeczna jeszcze raz chciałaby omówić i skonsultować wprowadzone
poprawki do statutu.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał: czy ktoś z Pań i Panów radnych ma inną propozycję, lub
pytania odnośnie przedłożonego wniosku?
Pytań nie było. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.
W wyniku głosowania projekt uchwały został wycofany z obrad sesji, jednogłośnie –
15 głosami „za”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o omówienie
przedłożonego projektu uchwały w następującej sprawie:
Ad. 7h.
Zmiany uchwały Nr XVI/117/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. o zaciągnięciu pożyczki
długoterminowej na inwestycje pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” - 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.
Zmiana dotycząca niniejszej uchwały związana jest z wysokością zaciągniętej pożyczki w
poszczególnych latach, tj. w roku 2012 będzie to kwota 400.000 zł, natomiast w roku 2013
będzie to kwota 1.400.000 zł, co stanowi kwotę 1.800.000 zł przy założeniach początkowych.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XVI/117/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na
inwestycje pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków
w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo”.
Następnie poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie
było. Wobec powyższego przystąpił do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta – 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XVIII/136/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku obrad
i zwrócił się z prośbą do sołtysów: w związku, z tym, iż co roku podejmowana jest uchwała
przyznająca określone środki finansowe dla sołectw, zw. funduszem sołeckim, każde sołectwo

mogłoby przygotować krótką informację, na jaki cel, środki te zostały przeznaczone. Może
dobrze byłoby, aby każdy sołtys przedstawił krótkie sprawozdanie. Czy jest taka możliwość?
Wójt Gminy odpowiedział: z tym nie powinno być żadnego problemu, są zestawienia
i faktury w księgowości w urzędzie, więc nie będzie problemu z przygotowaniem.
Skarbnik Gminy powiedział: mam propozycję, aby takie sprawozdanie też przygotowało
każde sołectwo indywidualnie, aby dokładnie przedstawiło swój udział finansowy
w podjętych działaniach w sołectwie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Wiśniewski powiedział: chodzi tylko o krótkie
sprawozdanie i przedstawienie je radzie gminy, która przydziela środki finansowe na fundusz
sołecki. Co Państwo radni na to?
Wszyscy członkowie rady gminy biorący udział w obradach sesji wyrazili chęć wysłuchania
sprawozdań z realizacji funduszu sołeckiego, każdego sołectwa indywidualnie.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1510 zamknął obrady XVIII sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy
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