PROTOKÓŁ NR XIX/2012
z obrad XIX sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 27 września 2012 r.
30
od 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 11 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Banaszak Tomasz, Boguń Paweł, Śpica
Jozef, Ziółkowska Wiesława. 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:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja z działalności klubów sportowych na terenie gminy.
Analiza z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
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. uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Jeżewie,
d. wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej,
e. podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
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2.
3.
4.
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Ad. 1.
Otwarcia obrad XIX 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 11 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 wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad XIX Sesji Rady
Gminy w sprawie:
1. zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, jako ppkt „f”
w przedstawionym porządku obrad.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w przyjętym porządku obrad. 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
XVIII 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 – 11 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad. 6.
W związku z przybyciem na posiedzenie sesji Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Tenisa
Stołowego, p. Andrzeja Jesiołowskiego, Przewodniczący Rady Gminy poprosił gościa
o zabranie głosu. Pan Jesiołowski powitał wszystkich zebranych. Następnie serdecznie
podziękował Wójtowi Gminy Jeżewo i Przewodniczącemu Rady Gminy Jeżewo za pomoc w
realizacji osiągnięć sportowych Klubu Sportowego „KUSY” Laskowice, a członkom Klubu za
zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz Klubu. Za całokształt prac sportowych Pan Andrzej
Jesiołowski wręczył Wójtowi Gminy medal oraz dyplom uznania za aktywną działalność
mieszkańców w dyscyplinie sportowej jaką jest tenis stołowy. Dyplom uznania otrzymał
również Pan Marek Wiśniewski. Kończąc swoje podziękowania Prezes KujawskoPomorskiego Związku Tenisa Stołowego życzył Związkowi Tenisa Stołowego, Wójtowi Gminy,
jako przedstawicielowi mieszkańców gminy oraz Klubowi Sportowemu „KUSY” dalszych

sukcesów sportowych, zaangażowania w dalszą pracę oraz umiejętnej motywacji
sportowców, zarówno młodszych, jak i starszych.
Po krótkiej przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił obecnych przedstawicieli klubów
sportowych z terenu gminy o przedstawienie informacji z działalności swoich klubów w 2011
roku, tj. Gminny Ludowy Klub Sportowy „TOR” Laskowice, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
KUSY Laskowice, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Jeżewo.
Jako pierwszy wystąpił Prezes Klubu Sportowego „TOR” Laskowice, p. Bolesław Maćkowski,
który przedstawił członków Zarządu Klubu, sportowców oraz ich osiągnięcia sportowe.
Podziękował także sponsorom Klubu oraz osobom zaangażowanym w jego działalność
/sprawozdanie Klubu Sportowego TOR Laskowice stanowi załącznik do protokołu/.

Następnie swoje sprawozdanie przedstawił Prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „OLIMP” Jeżewo, p. Leszek Naskrentzki, który również przedstawił członków
Zarządu Klubu, sportowców oraz ich osiągnięcia sportowe. Nadmienił również
o organizowanych turniejach sportowych, które kierowe są do szerszego kręgu odbiorców.
Omówił sytuację finansową Klubu, jednocześnie dziękując sponsorom za wkład finansowy,
a wszystkim członkom za ich pracę i zaangażowanie /sprawozdanie Klubu Sportowego OLIMP Jeżewo
stanowi załącznik do protokołu/.

Wiceprezes Klubu Sportowego „KUSY” Laskowice, p. Henryk Rybak, podobnie, jak Jego
przedmówcy przedstawił członków Zarządu Klubu, sportowców, ich osiągnięcia oraz udział
w poszczególnych rozgrywkach ligowych. Na koniec również podziękował sponsorom
i osobom zaangażowanym w pracę na rzecz Klubu oraz Pani Karolinie Gwizdała, która jest
pracownikiem urzędu gminy i zajmuje się rozliczaniem przyznanych dotacji dla wszystkich
klubów sportowych /sprawozdanie Klubu Sportowego KUSY Laskowice stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy, p. Marek Wiśniewski, podziękował przedstawicielom Klubów
sportowych za przedstawione informacje. Zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi do
przedłożonych sprawozdań.
Pan Leszek Naskrentzki, Prezes Klubu Sportowego „OLIMP” Jeżewo powiedział: jest potencjał
wśród dzieci i młodzieży, aby grać w różnych dyscyplinach sportowych, ale dla Klubów
sportowych problemem są finanse. Trudno jest pozyskać sponsora, jeśli już ktoś się
zdecyduje, to chce również do takiego Klubu wprowadzić swojego zawodnika, czy
zawodników, a my tego nie chcemy, bo chcemy aby w naszych Klubach grali nasi mieszkańcy.
Myślę, że pozostali Panowie poprą moją wypowiedź, gdyż każdy Klub boryka się
z problemami finansowymi. A zawodnik ma też inną motywację, gdy ma chociaż niewielką,
ale zawsze, rekompensatę finansową, nie mówiąc już o strojach, czy o profesjonalnym
sprzęcie. Kończąc chciałbym poprosić Szanowną Radę o przyznanie na przyszły rok większych
środków finansowych, aby wykorzystać możliwości i chęci naszych młodych mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: uważam, iż w momencie przyjęcia zawodnika do
Klubu, już na starcie uzyskuje On możliwość trenowania, tzn. udostępniona jest hala
sportowa, sprzęt czy strój, a więc ma gdzie trenować i na czym. Bardzo byśmy chcieli
przeznaczyć tyle środków finansowych, aby wszystkie Kluby mogły kupić równe stroje dla
zawodników, wyposażenie i inne rzeczy potrzebne dla Klubu. Jednak na chwilę obecną rada
gminy nie może przyznać większych środków finansowych, gdyż boryka się z innymi bardzo
poważnymi sprawami. Mogę powiedzieć tylko, iż się postaramy zwiększyć przyszłoroczny
budżet w tym zakresie, jednak nie mogę niczego obiecać.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przechodząc do kolejnego punktu porządku
posiedzenia poprosił Skarbnika Gminy o jego wprowadzenie.
Ad. 7.
Pan Skarbnik powitał „Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego oraz zebranych gości”.
Poinformował, iż budżet za I półrocze bieżącego roku wykonany został zgodnie z planem.
Wynik finansowy jest dodatni w kwocie 489.090,56 zł, co jest związane z minimalnym
wykonaniem planowanych wydatków inwestycyjnych, które w pierwszym półroczu
wykonane zostały w 20,56 % . Wydatki te przełożone zostały na II półrocze tego roku.
Większe wydatki związane są z podpisanym aneksem na początku roku w sprawie śmietniska
oraz wzrostem o 2 % składki emerytalnej z 6 % na 8 % w dziale oświatowym. Następnie
pokrótce przedstawił dochody i wydatki oraz realizację zaplanowanego deficytu. Omówił
zadłużenie gminy w formie pożyczek i kredytów oraz ich spłat, a także realizację udzielonych
Wójtowi Gminy upoważnień w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych, dokonywania zmian w budżecie oraz lokowania wolnych środków
budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu.
Następnie poprosił o pytania. Pytań nie było, gdyż dyskusja nad przeprowadzonym
sprawozdaniem odbyła się na posiedzeniach Komisji w dniu 25 września.
Ad. 8.
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 „spraw drogowych”, tzn. droga
asfaltowa do Krąplewic została wykonana. Rozpocznie się modernizacja ulicy Polnej
w Laskowicach, a następnie rozpoczną się prace drogowe w Osłowie, Belnie i Lipienkach.
Poinformował: o odbytych rozmowach z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
dokończenia chodnika na ulicy Oskiej w Laskowicach, który dokończony ma być jeszcze
w tym roku; zakończona została budowa chodnika na ulicy Czerskiej w Jeżewie i na chwilę
obecną budowa dalszej części chodnika nie będzie kontynuowana, ponieważ ani gmina
Jeżewo, ani powiat świecki nie mają środków finansowych. W następnej kolejności
zaplanowano budowę chodnika na ulicy Leśnej w Jeżewie i w Czersku Świeckim; wycinane są
gałęzie drzew na ulicy Oskiej w Laskowicach przy współudziale finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska; rozpoczęto budowę placu zabaw w Laskowicach przy szkole
podstawowej, zostanie on ogrodzony, a otwarty będzie od ulicy Szkolnej; w przyszłym roku
rozpocznie się budowa marketu spożywczego przy ulicy Laskowickiej w Jeżewie.
Wójt Gminy nadmienił, iż od lipca 2013 r., gmina Jeżewo rozpocznie nową gospodarkę
śmieciową, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w sposób

zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana
dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się
odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości w sposób zgodny
z przepisami znowelizowanej ustawy. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do
obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie
i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, rada gminy uchwala
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zgodnie z ustawą regulamin ten
określać ma szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wobec
powyższego mieszkańcy gminy za pośrednictwem sołtysów otrzymają ankietę, którą po
wypełnieniu będą mogli zwrócić sołtysowi lub przesłać do urzędu. Ankieta ta zostanie
opublikowana również na stronie internetowej gminy, aby mieszkańcy mieli szybszy dostęp
do zapoznania się z jej treścią i aby mieli możliwość wypełnienia jej i przesłania drogą
elektroniczną. Ankieta jest anonimowa. Po poznaniu się z opinią mieszkańców gminy, będzie
można wprowadzić zaproponowane zmiany do projektu regulaminu czystości i utrzymania
porządku w gminie, a następnie przystąpić do jego realizacji.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie
przedłożonych projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad.9a.
Skarbnik Gminy poinformował, iż wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na 2012 r., związane są z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2012r., tj.
zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 81.907 zł i zmniejszone zostały wydatki o kwotę
69.356 zł W wyniku zmniejszenia wydatków oraz w wyniku przeniesień wydatków między
działami, rozdziałami i paragrafami zmniejszono wydatki majątkowe na kwotę 150.000 zł .
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym objaśnieniu do projektu uchwały,
w którym przedstawiono porównanie dochodów, wydatków, prognozę długu i wydatki
majątkowe na rok 2012.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na rok 2012. Następnie poprosił o pytania
lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał
uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/137/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9b.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawił wprowadzone zmiany do budżetu gminy na rok 2012,
które związane są z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie, z którymi
zmniejszono plan dotacji celowych w kwocie 320 zł z przeznaczeniem na realizację
specjalistycznych usług opiekuńczych. Zwiększono dochody i wydatki na kwotę 50.000 zł,
w związku z planowanymi wydatkami w ramach programu COMENIUS. Zwiększone zostały
wydatki o kwotę 50.000 zł dotyczące dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla
Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz zwiększono wydatki bieżące na łączną kwotę
10.000 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami. Następnie dokonane zostały przeniesienia
wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, takimi jak: pomoc społeczna oraz
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w projekcie: „Uwierz w siebie”.
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. Następnie poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/138/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie
kolejnych projektów uchwał w sprawie:
Ad. 9c.
Wójt Gminy poinformował, iż uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni
w Jeżewie, 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.
Uchwała została wykreślona z porządku obrad ostatniej sesji Rady Gminy, ponieważ Rada
Społeczna chciała jeszcze raz dokładnie zapoznać się i przeanalizować wprowadzone zmiany,
aby mieć pewność, że wszystko zostało prawidłowo określone. Wobec powyższego w dniu

24 września odbyło się spotkanie Rady Społecznej, na którym zostały omówione naniesione
zmiany i projekt przedłożonego statutu został zaakceptowany przez Radę Społeczną.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnej Przychodni w Jeżewie. Następnie poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 10 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Uchwała Nr XIX/139/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9d.
Przedstawiając kolejny projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla
realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Wójt Gminy
powiedział, że projekt ten związany jest ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, a przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia br. Nowy
system ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka,
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, a w konsekwencji
w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczowychowawczych. Pomoc ta dotyczyć będzie również rodzin, które sprawują pieczę zastępczą
nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Na terenie naszej gminy jedną z form
wspierania takich rodzin będzie „Asystent rodziny”. W przypadku gdy ośrodek pomocy
społecznej uzyska informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadzi w tej rodzinie wywiad
środowiskowy. Po dokonanej analizie sytuacji rodziny, pracownik socjalny zawnioskuje do
kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie takiej rodzinie asystenta rodziny.
Wobec powyższego stosowne jest aby zadania nałożone na gminę przez wskazaną ustawę
zostały zlecone naszemu ośrodkowi pomocy społecznej, gdyż to właśnie pracownicy ośrodka
są najbliższej rodzin, które potrzebują pomocy i wsparcia. Rola asystenta rodziny polegać ma
na pracy z rodziną w celu niwelowania jej słabych punktów, nauczenia jej zachowań lub
czynności, tak, aby możliwe było zbudowanie bądź odbudowanie normalnego
funkcjonowania rodziny, a pozostawienie w niej dziecka nie zagrażało jego rozwojowi.
Kluczowe zadanie to niesienie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej a także w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich (np.
kontakty ze szkołą lub instytucjami). Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może
w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych
zadań, jednak nie może przekroczyć 20 rodzin.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu
właściwego dla realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczej, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/140/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Następnie Pan Wójt przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie podziału gminy
Jeżewo na okręgi wyborcze. Tematyka ta poruszona została już na ostatnich spotkaniach
Komisji oraz obradach sesji i przedstawiony wtedy proponowany podział został
zaakceptowany przez współpracujących z nami pracowników Delegatury Wyborczej
w Bydgoszczy, jak również przez radnych oraz sołtysów. W związku z tym Wójt Gminy
zawnioskował o dokonania podziału gminy Jeżewo na jednomandatowe okręgi wyborcze dla
wyboru rady gminy w wyborach samorządowych, ustalając ich numery i granice, zgodnie
z przedłożonym projektem uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie podziału gminy Jeżewo na
okręgi wyborcze. Następnie poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego projektu
uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/141/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9f.
Wójt Gminy poinformował, że również projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, został wykreślony z porządku obrad ostatniej
sesji, w celu uzyskania opinii od związków zawodowych w tym temacie. Zostały przesłane
projekty uchwał do Międzyszkolnej Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ SOLIDARNOŚĆ oraz do Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świeciu. Otrzymaliśmy
opinie pozytywne w przedstawionej tematyce projektu uchwały /opinie stanowią załącznik do
protokołu/. Wójt Gminy nadmienił, w celu przypomnienia na czym zmiany te miałyby polegać,
tj. wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: przy jednej osobie w rodzinie propozycja: 40 zł, w chwili obecnej jest to 5 proc. minimalnego wynagrodzenia określonego
przez MPiPS; przy dwóch osobach w rodzinie - propozycja: 50 zł, w chwili obecnej jest to 6,5
proc. minimalnego wynagrodzenia określonego przez MPiPS; przy trzech osobach w rodzinie
- propozycja: 60 zł, w chwili obecnej jest to 8 proc. minimalnego wynagrodzenia określonego
przez MPiPS; przy czterech i więcej osobach w rodzinie - propozycja: 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.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Następnie poprosił o pytania lub uwagi do
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał uchwałę pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 9 głosami „za”,
2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XIX/142/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał wszystkich obecnych na posiedzeniu sesji z pismem
Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej BOROWIAK, w sprawie refundacji kosztów wód
opadowo-roztopowych /pismo stanowi załącznik do protokołu/. Zapowiedział, iż powyższą sprawą
rada gminy zajmie się na następnych posiedzeniach Komisji.
Następnie radny Leszek Kaniecki powiedział: jest prośba mieszkańców, aby jeszcze raz
zorganizować zbiórkę elektro-śmieci. Pomysł okazał się bardzo dobry i warto byłoby
wykorzystać chęci mieszkańców.
Wójt Gminy odpowiedział: myślę, że nie będzie problemu z organizacją tej akcji w całej
gminie.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Wiśniewski powiedział: jest prośba mieszkańców, aby
przygotować grunt, który jest przy cmentarzu w Laskowicach na docelowy parking na dzień
1 listopada.
Wójt Gminy odpowiedział: jest to sprawa do załatwienie.
Ad. 11.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1530 zamknął obrady XIX sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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