PROTOKÓŁ NR XX/2012
z obrad XX sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 23 października 2012 r.
od godz. 1000 do godz. 1115 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 10 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Boguń Paweł, Macura Angelika,
Manikowska Józefa, Smoczyk Józef, Żebrowski Kazimierz. 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.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XIX 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 wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XX 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 10 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
XIX 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 – 10 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad. 6.
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, iż kończą się prace pierwszego odcinka drogi do
Lipienek; następnie omówił spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Dąbrowy w temacie
ekologicznej ścieżki rowerowej wokół jeziora Stelchno. Prace rozpoczną się w przyszłym roku
na wiosnę. Ścieżka ta przeznaczona będzie dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie dla
młodzieży szkolnej w zakresie edukacyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie przedłożonych
projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 7a.
Pan Skarbnik powitał „Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego”. Poinformował, iż
wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 r., związane są
z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2012r., tj. zwiększono dochody i wydatki
o kwotę 318.736 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono wydatki majątkowe na
kwotę 96.700 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 – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XX/143/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
Następnie Skarbnik Gminy poinformował, że wprowadzone zmiany do budżetu gminy na rok
2012, związane są z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie, z którym
zwiększono plan dotacji celowych: o kwotę 98.323 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; o kwotę 78.323 z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
o kwotę 2.529 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne oraz zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 8.581 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej
na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Udzielno została promesa WFOŚiGW
w Toruniu na zakrzewienie i zadrzewienie terenów zielonych w kwocie 8.636 zł .
Zwiększono dochody i wydatki o otrzymaną darowiznę na kwotę 25.000 zł przeznaczoną na
zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Krąplewicach na kwotę 7.000 zł i na koszty
dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych.
Zwiększono wydatki inwestycyjne na kwotę 72.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krąplewice przez Wojewodę KujawskoPomorskiego.
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. 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”.
Uchwała Nr XX/144/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie
kolejnych projektów uchwał w sprawie:

Ad. 7c.
Wójt Gminy powiedział, że uchwała ta podjęta została na ostatnim posiedzeniu sesji rady
gminy w dniu 27 września i przekazana do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
Po dokonanej publikacji okazało się, że w uchwale powstał błędny zapis liczbowy odnoszący
się do paragrafu, który został zmieniony. Wobec powyższego należało błędny zapis poprawić
i powyższą uchwałę podjąć jeszcze raz. Wprowadzone poprawki zostały skonsultowane
z Wydziałem Nadzoru i Kontroli w Bydgoszczy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał poprawiony 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 – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XX/145/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy.
Poinformował, iż zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym,
Przewodniczący Rady Gminy, jako podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych jest
zobligowany do przedstawienia radnym informacji z analizy oświadczeń majątkowych
w terminie do 30 października 2012 r. Informacja ta powinna zawierać dane o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego, lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
Oświadczenia majątkowe wszystkich radnych złożone zostały w ustawowym terminie, tj. do
dnia 30 kwietnia 2012 r., wg stanu na dzień 31 grudzień 2011 r. .
Następnie odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu zawierające informacje
z przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy
Jeżewo oraz pracowników samorządowych.
Stwierdzone nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych dotyczyły:
- nie określono tytułu prawnego do nieruchomości,
- nie określenia przynależności wszystkich składników do własnego majątku odrębnego
i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
- nie wykazano kwoty zobowiązania pozostałej do spłaty,
- wykazywano dochody w błędnej wysokości,
- wykazano przychód zamiast dochód,
- wykazano zmianę powierzchni nieruchomości,

- nie wykazano powierzchni nieruchomości.
Radni, u których stwierdzono nieprawidłowości lub braki, dokonali korekty błędnych zapisów
/pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1115 zamknął obrady XX sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Dominika Rakowicz

Marek Wiśniewski

