PROTOKÓŁ NR XXI/2012
z obrad XXI sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 14 listopada 2012 r.
00
od godz. 12 do godz. 1440 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 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Kazimierz Żebrowski. 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 XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy.
7. Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
8. 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. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,
d. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.,
e. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f. określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych,
g. uchwalenia programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na 2013 r.,
h. podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania,
i. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy
Jeżewo,
j. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Laskowice dla działek nr 39/3 i 39/9,

k. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty wsi Białe, Taszewo,
Taszewskie Pole i Piskarki w gminie Jeżewo.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Przed otwarciem obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy P. Marek Wiśniewski poprosił
obecnych na sali pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie
o przedstawienie przygotowanej prezentacji multimedialnej, dotyczącej realizacji projektu
unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu VII Promocja
integracji społecznej pt. „Uwierz w siebie i swoje możliwości”.
W trakcie prezentacji, Kierownik GOPS p. Ewa Traczyk poinformowała, że w bieżącym roku
udział w projekcie wzięło 25 osób, z tego ze szkoleń skorzystało 17 osób a w ramach
Programu Aktywności Lokalnej udział wzięło 8 osób. W ramach projektu odbyły się szkolenia
o tematyce: stylizacja paznokci, pracownik ogólnobudowlany, operator wózków jezdniowych
z wymianą butli gazowej, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z fakturowaniem, opiekunka
dziecięca, konserwator terenów płaskich, rzeźnik-masarz, operator koparko-ładowarki.
Po zakończonej prezentacji Przewodniczący Rady Gminy podziękował pracownikom GOPS za
ich całoroczną pracę oraz zaangażowanie w pomoc socjalną mieszkańców.
Następnie ogłosił 10 minut przerwy.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXI 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 14 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 nowych punktów do porządku obrad XXI Sesji Rady
Gminy w sprawie:
1. nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Krąplewicach, jako ppkt „l”
w przedstawionym porządku obrad,
2. nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Krąplewicach, jako ppkt „ł”
w przedstawionym porządku obrad,

3. wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania
do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, jako ppkt „m” 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
XX 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 – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad. 6.
O przedstawienie kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poprosił
Kierownik Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej P. Ewę Traczyk. Przystępując do
omówienia działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r. Pani Kierownik
przedstawiła wszystkim zebranym cele oraz zadania jakie wykonuje pomoc społeczna na
terenie gminy, formy oraz wysokość świadczeń udzielanej pomocy. Poinformowała, iż
w GOPS zatrudnione są następujące osoby: 1 kierownik, 4 pracowników socjalnych (w tym
1 pracownik socjalny z projektu POKL), 1 aspirant pracy socjalnej, 3 opiekunki w tym
2 zatrudnione na umowę zlecenie i w usługach opiekuńczych specjalistycznych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi 5 osób, w tym rehabilitant i 3 pedagogów, 1 psycholog oraz
księgowa na ½ etatu. Od miesiąca października zatrudniony na umowę zlecenie został
w ramach konkursu organizowanego przez MPiPS Asystent Rodziny na ½ etatu, który pracuje
z 5 bardzo trudnymi rodzinami. Przedstawiła również informację, jakie świadczenia
wchodzą w zakres zadań zleconych i zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia przyznane w ramach tych zadań wypłacono 457 osobom. Powodem przyznania
pomocy było: ubóstwo – 186 rodzin, bezdomność 3 osoby, ochrona macierzyństwa –
42 rodziny, wielodzietność – 30 rodzin, bezrobocie – 140 rodzin, niepełnosprawność –
113 rodzin, długotrwała i ciężka choroba – 83 rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych – 45 rodzin, w tym rodziny niepełne – 29, przemoc w rodzinie – 1 rodzina,
trudności w przygotowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 3 osoby, zdarzenia
losowe – 2 rodziny, problemy alkoholowe – 48 rodzin. Do pozostałej działalności jeżewskiej
opieki społecznej należy m.in.: współpraca z „Caritas” Jeżewo i Laskowice, dystrybucja

żywności przy współpracy z „Caritas” dla osób najbardziej potrzebujących, prowadzenie
dokumentacji prac społecznie-użytecznych, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci:
kolonie, wycieczki, kierowanie spraw do Sądu Rejonowego w Świeciu w celu pozbawienia
władzy rodzicielskiej, ograniczenia tej władzy lub ustanowienie kuratora dla danej osoby lub
rodziny, pomoc w pisaniu pism do sądu: w sprawach np. o alimenty, kompletowanie
dokumentacji w celu skierowania do domu pomocy społecznej lub domu dla samotnej matki
z dziećmi, praca w środowisku gdzie spisano niebieską kartę, współpraca z policją,
kuratorami społecznymi, zawodowymi, realizacja projektu POKL działanie 7.1.1 aktywna
integracja „Uwierz w siebie i swoje możliwości”, czy
realizacja zadań zespołu
interdyscyplinarnego /sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r.
stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy, dziękując Pani Traczyk za omówienie działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej, poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji z działalności
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres
01.01.2012 r. do 31.10.2012 r.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego Rady
Gminy oraz wszystkich gości i poinformował, iż w skład Komisji wchodzi 11 osób i są to:
pedagodzy szkolni – p. Hanna Adamkiewicz, p. Mariola Żurek, kierownik GOPS - p. Ewa
Traczyk, pracownik GOPS – p. Danuta Kaczmarek, która jest też pełnomocnikiem, pracownik
Gminnej Przychodni w Jeżewie – p. Katarzyna Śledź - pielęgniarka, przedstawiciel
mieszkańców – p. Donata Antoszewska, ksiądz – Franciszek Behrendt, przedstawiciel Klubu
„AA” – p. Marek Klonecki oraz przewodniczący Komisji – p. Sławomir Pawlak – kierownik
Posterunku Policji w Jeżewie. Środki na działalność Komisji pochodzą z pozwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i do końca października 2012 r. wyniosły 88.172,15 zł .
Środki te przeznaczone zostały między innymi na: utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej
w Czersku Świeckim – 33.621,75 zł oraz sfinansowano warsztaty Anonimowych Alkoholików
u Księży Werbistów w Laskowicach w kwocie: 1.540,00 zł .
Ze środków z pozwoleń na sprzedaż alkoholu Gminna Komisja opłaca punkt konsultacyjny
przeznaczony dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin, który działa w każdą środę
miesiąca, w którym przyjmuje kierownik Oddziału Odwykowego w Świeciu pan Kazimierz
Mazurek i jest to kwota: 4.000,00 zł oraz sfinansowane zostało przedstawienie wykonane
przez Teatr „KURTYNA” w Krakowie dla uczniów szkół podstawowych z Jeżewa, Krąplewice
i Laskowic w kwocie: 1.101,60 zł . Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniami
członków Komisji oraz z innymi działaniami związanymi z profilaktyką alkoholową
i narkotykową, głównie są to przedstawienia profilaktyczne, konkursy na wypoczynek letni
dla dzieci z rodzin zagrożonych oraz z rodzin uzależnionych. Na przeciwdziałanie
uzależnieniom Gminna Komisja wydatkowała kwotę: 66.751,74 zł, z czego: 2.000,00 zł
przeznaczono na zwalczanie narkomanii, a 64.751,74 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi
/sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jeżewie stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 7.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do kolejnego
punktu porządku obrad.
Pan Wójt poinformował, że w miesiącu marcu 2013 r. nastąpi otwarcie biogazowni
w Buczku.
Odbyło się spotkanie z Komendantem Wojewódzkim i Powiatowym odnośnie likwidacji
posterunków policji. Posterunek w Jeżewie zostaje do 2015 r.
Jest propozycja, aby połączyć Laskowice z Jeżewem, chodnikiem ze ścieżką rowerową. Środki
na ten cel może udałoby się wykorzystać z Lokalnej Grupy działania z projektu rekreacyjnego,
a brakująca kwotę, czyli ok. 50.000 zł moglibyśmy wykorzystać z wpływu podatku w 2013 r.
Zostaną połączone dwie miejscowości w obszarze nie gęsto zaludnionym, który może zostać
określony jako obszar rekreacyjny.
Odbyły się także spotkania wspólnot mieszkaniowych z firmą BOROWIAK w sprawie wód
opadowych.
Rozstrzygnięty został przetarg na kanalizację osiedla Kubsza w Laskowicach. Jednak powstały
wątpliwości, co do firmy, która przetarg wygrała, z powodu oferowanej ceny. Firma
zaproponowała realizację zadania w wysokości 1.900.000,00 zł . Istnieje obawa, czy za
podaną cenę, zadanie to zostanie wykonane w sposób prawidłowy i rzetelny. W chwili
obecnej sprawdzany jest przedstawiony kosztorys, aby nie okazało się po wykonanym
zadaniu, że „coś” jest nie tak i gmina oraz mieszkańcy zostaną z problemem.
Następnie Wójt Gminy poinformował o pozyskanych środkach unijnych i innych na zadania
inwestycyjne w bieżącym roku, które pozyskiwane są w różnych kierunkach, w zależności od
możliwości finansowych, jak również od wymagań danego programu i możliwości realizacji
przez gminę. W największym zakresie prowadzone były inwestycje drogowe polegające na
przebudowie i modernizacji nawierzchni asfaltowej dróg gminnych oraz chodników, tj.:
Laskowice, Nowe Krąplewice II etap, dofinansowanie nastąpiło z budżetu województwa
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; następnie droga w Osłowie, w Laskowicach I etap
ulicy Polnej oraz droga Jeżewo-Lipienki I etap, realizacja tej inwestycji nastąpiła z udziałem
środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie;
przebudowa ciągów komunikacyjnych, tj.: chodniki w Jeżewie i Laskowicach I etap ul. Długiej,
II etap ulicy Oskiej, przy współudziale Zarządu Dróg Wojewódzkich, dofinansowanie ze
środków budżetu województwa, w wysokości do 50 % wartości zadania. W Jeżewie
realizowane ciągi komunikacyjne były przy ulicy Czerskiej I etap, z udziałem Zarządu Dróg
Powiatowych ze środków budżetu powiatu oraz chodnik w parku przy jeziorze Jeżewko
z udziałem środków unijnych, pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania” Gminy Powiatu
Świeckiego”. Zrealizowane zostało również zadanie związane z budową świetlicy
w Pięćmorgach ze środków pozyskanych z PROW przy współudziale Lokalnej Grupy Działania,
jak również przeprowadzono remonty w świetlicach wiejskich w Buczku, Białym, Taszewskim
Polu, Piskarkach i Ciemnikach.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie przedłożonych
projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 8a i 8b.
Skarbnik Gminy powitał „Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego”. Poinformował, iż
wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 r., jak również zmiany
do budżetu gminy na 2012 r., związane są z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na
podstawie których zwiększono plan dotacji celowych: o kwotę 1.246 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników,
w związku z podwyższeniem składki rentowej o 2 %, o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na
realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
oraz zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 900 zł w powyższym zakresie. Następnie
omówił dokonane przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,
takimi jak: transport i łączność, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, oświata i wychowanie, pomoc społeczna,
edukacja i opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego. Wszystkie wprowadzone zmiany przedstawione zostały
w załącznikach do projektu uchwały.
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 ani uwag nie było. Wobec
powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/146/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie 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 ani uwag nie było. Wobec powyższego poddał
projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/147/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 13.55 obrady opuścił radny Józef Smoczyk.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o omówienie
kolejnych projektów uchwał w sprawie:
Ad. 8c.
Wójt Gminy przeszedł do omówienia uchwał wokół budżetowych, informując, iż
proponowany wzrost o 4 % stawki podatkowej na 2013 r., jest równy dla każdego rodzaju
podatku, aby mieszkańcy płacący określony rodzaj podatku czuli się traktowi równo.
Poinformował, że przedstawione projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na
posiedzeniach Komisji.
Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego- ustawowa stawka podatku
rolnego ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 75,86 zł za 1q, co stanowi 189,65 zł za 1 ha
przeliczeniowy i 379,30 zł za 1 ha fizyczny gruntów. Propozycja dla gminy Jeżewo to 49,92 zł
za 1dt. /propozycja średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego oraz obwieszczenie GUS stanowią
załącznik do protokołu/. Pan Wójt zaznaczył również, iż projekt uchwały został przesłany do
zaopiniowania przez Izbę Rolniczą w Przysieku, która wyraziła pozytywną opinię do
przedstawionego projektu /opinia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie poprosił o pytania lub inne propozycje do przedstawionego projektu uchwały.
Radny Marian Romanowski powiedział: moja propozycja jest taka, aby zachować kwotę
podatku rolnego zeszłoroczną, gdyż w tym roku rolnicy ponieśli straty, chociażby przez
tegoroczne wymarznięcia. W zeszłym roku wzrost podatku był wysoki, prawie 8 %, teraz
o 4 %. Uważam, że nie powinniśmy nic ruszać. Znowu rolnicy będą płacić więcej, a niestety
ponieśli straty, powinno zostać tak jak jest: 48 zł . Rolnicy płacili kiedyś 100 % podatku, może
raz można byłoby nie podnosić.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: cena żyta jest postawiona „na głowie”. Nigdy nie było
tak jak jest teraz. Różnica nie jest taka duża, chociaż też jestem rolnikiem, ale zawsze jest to
dla rolnika jakieś większe obciążenie.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jeszcze jakieś propozycje lub pytania do
przedstawionej tematyki? Propozycji ani pytań nie było.
Wobec powyższego odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla
celów wymiaru podatku rolnego, z proponowana stawką 49,92 zł za 1 dt. Następnie
przeszedł do głosowania, w wyniku, którego projekt uchwały podjęto: 8 głosami „za”,
3 głosami „sprzeciwu” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XXI/148/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8d.
Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. - zgodnie z komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za

I półrocze 2012 r., w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 104,0 %, co stanowi wzrost
o 4,0 %. Propozycja stawki podatku od nieruchomości na 2013 r. dla gminy to
4,0 % /propozycja stawek podatku od nieruchomości na 2013 r., stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. Następnie poprosił o pytania lub uwagi do
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał projekt
uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 11 głosami „za”,
1 głosem „sprzeciwu”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXI/149/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8e.
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych – przy określeniu tych
stawek sytuacja jest podobna, jak przy podatku od nieruchomości. Propozycje stawek
podatku od środków transportowych na 2013 r. zostały podwyższone o 4,0 % i ustalone
zostały na poziomie stawek minimalnych /propozycja stawek podatku od środków transportowych na
2013 r., stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. Następnie poprosił o pytania lub
uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał
projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 10
głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”, 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XXI/150/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8f.
Wójt Gminy powiedział, że formularze te przeznaczone są dla osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w celu
złożenia organowi podatkowemu informacji. Będą podstawą do dokonania wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, ponieważ zawierać będą
szczegółowe dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania. Formularze te są
załącznikiem do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy, informacji i deklaracji podatkowych. Następnie poprosił o pytania lub uwagi do
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał projekt

uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/151/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8g.
Wójt Gminy poinformował, iż Program ten uchwalany jest co roku, aby organizacje, które
korzystają ze środków finansowych mogły nadal z tych środków korzystać i realizować
zamierzone cele. Program realizowany będzie przez cały 2013 rok. Sposób realizacji
programu określony został w niniejszym programie, który stanowi załącznik do projektu
uchwały i wszyscy zainteresowani mogą się z nim zapoznać. Również organizacje
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymają uchwalony
program, celem zapoznania się i zaakceptowania lub zgłoszenia swoich uwag.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność użytku publicznego na 2013 r.. Następnie poprosił o pytania do
przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał projekt
uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/152/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8h.
Wójt Gminy przedstawił proponowane obwody głosowania, przedstawiając tabelaryczną
propozycję zmian i poinformował, że zmiany te związane są z dokonanym podziałem gminy
na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Określone zostały granice obwodów
głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Wynika to przede wszystkim
z istniejących na terenie gminy warunków miejscowych i liczby mieszańców
jednomandatowych okręgów wyborczych /tabelaryczna propozycja podziału gminy Jeżewo na stałe
obwody głosowania stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie podziału gminy Jeżewo na
stałe obwody głosowania. Następnie poprosił o pytania do przedstawionego projektu
uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/153/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8i.
Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla gminy Jeżewo,
związane jest z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
która wprowadziła obowiązek sporządzenia przez gminy, na okres 4 lat, gminnego programu
opieki nad zabytkami. Program ten stworzony został na bazie gminnej ewidencji zabytków,
objętych wojewódzką ewidencją zabytków. Celem opracowania niniejszego programu jest
ukierunkowanie polityki samorządu gminnego, służącej podejmowaniu planowanych działań
związanych z finansowaniem, inicjowaniem, wspieraniem oraz koordynowaniem prac
z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego. Zadaniem tego Programu jest także organizacja działań
edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności. Dokument ten jest
dokumentem uzupełniającym w stosunku do innych aktów planowania gminnego.
W Programie dla gminy Jeżewo określone zostały: przedmiot ochrony prawnej, jak i formy
prawne ochrony zabytków, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony zasobów
dziedzictwa kulturowego, zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy Jeżewo, ocena
stanu tego dziedzictwa, wskazane zostały również założenia programowe i kierunki działań
oraz instrument realizacji gminnego programu, a także źródła finansowania. Zgodnie
z ustawą o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami, gminny program opieki nad zbytkami
przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dla
gminy Jeżewo ww. program został zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy. Po jego podjęciu zostanie
ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a z jego realizacji sporządza się co dwa
lata sprawozdanie, które przedstawiane jest radzie gminy. Zostanie opublikowany również
na stronie internetowej BIP Jeżewo, jak również dostępny będzie w wersji papierowej, tak
aby każdy zainteresowany mieszkaniec mógł się z nim zapoznać.
Program dla Gminy Jeżewo opracowany został przez „MW PROJEKT MATEUSZ
WRZEŚNIEWSKI” Kościan. Pan Wójt poinformował, iż na pytania dotyczące powyższego
programu odpowiedzi udzieli p. Elżbieta Kraińska.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy Jeżewo. Następnie poprosił
o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec powyższego poddał
projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/154/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8j.
Pan Wójt poinformował, iż Pan Krzysztof Otlewski zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek, gdyż planuje
rozbudowanie swojej działalności. Po uzyskaniu zgody od rady gminy w formie uchwały,
będzie miał możliwość na zwiększenie obszaru do rozbudowy swojego zakładu. Podjęcie
stosownej uchwały zakończy rozpoczęty proces prac planistycznych i po ogłoszeniu jej
w dzienniku urzędowym, wnioskodawca przystąpi do realizacji swoich zamierzeń.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Laskowice dla działek nr 39/3
i 39/9. Następnie poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było.
Wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta – 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXI/155/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8k.
Wójt Gminy nadmienił, iż projekt tej uchwały dotyczy zmiany granic polegający na
zmniejszeniu powierzchni obszaru zaplanowanego do realizacji siłowni wiatrowych z 371 na
367 ha. Powyższa zmiana stworzy możliwość realizacji planów mieszkanki wsi Taszewo, która
zwróciła się taką prośbą, ponieważ chciałaby przeznaczyć swoje grunty na działki budowlane.
Aby pomóc tej Pani potrzebna jest zmiana podjętej już w tej sprawie uchwały w dniu
28 marca 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego fragmenty wsi Białe, Taszewo, Taszewskie Pole i Piskarki w gminie Jeżewo.
Następnie poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec
powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/156/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radny Tadeusz Makowski prosząc o udzielenie głosu, powiedział: dlaczego takie siłownie nie
są stawiane na przykład na obszarach Natura 2000, czy na innych obszarach chronionych,
tylko stawia się te wiatraki w pobliżu naszych domów, więc uważam, że jest jednak coś

szkodliwego w tych siłowniach wiatrowych. To wszystko, co miałem do powiedzenia w tym
temacie.
Przewodniczący Rady Gminy P. Marek Wiśniewski dziękując radnemu Makowskiemu za
wypowiedź poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do kolejnych punktów obrad sesji.
Ad. 8l.
Pan Wójt przedstawił złożony wspólny wniosek przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców
oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Krąplewicach o nadanie imienia Janusza
Korczaka. Patron ten wyłoniony został w drodze przeprowadzonego konkursu wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli. Wybór tej osoby pozwoli społeczności szkolnej, jak
i społeczności lokalnej na lepszą współpracę i indywidualne utożsamianie się ze szkołą,
miejscowością oraz gminą.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania imienia Janusza
Korczaka Szkole Podstawowej w Krąplewicach.
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/157/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8ł.
Wójt Gminy powiedział, że projekt tej uchwały związany jest z poprzednim projektem i ma
na celu określenie i wręczenie sztandaru w czasie uroczystości nadania imienia szkole, aby
szkoła podstawowa w Krąplewicach miała prawo posiadania i posługiwania się nim w czasie
uroczystości szkolnych, samorządowych i państwowych.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole
Podstawowej w Krąplewicach. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/158/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8m.
Wójt Gminy poprosił, aby podjęcie tej uchwały było wyrazem solidarności poparcia działań
Rady Miejskiej Inowrocławia związanych z skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego
wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. art. 6d i art. 6e wymienionej ustawy, które

to przepisy dotyczą obowiązku zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie
tych odpadów, w tym wprowadzenia wymogu, aby do takiego przetargu przystępowały
również spółki kapitałowe z udziałem gminy. Rada Miasta Inowrocławia wyraziła opinię , iż
jest to ograniczanie wyboru sposobu realizacji zadań nałożonych na gminy, gdyż spółki
gminne, które w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowe nie będą mogły już
realizować swoich zadań, będą musiały zostać rozwiązane. Nie ma też pewności, że firma,
która przetarg wygra, podpisze z taką spółką na przykład umowę, jako z podwykonawcą na
realizację wskazanych zadań. Wobec powyższego zasadnym jest podjęciem stosownej
uchwały, jako wyraz poparcia dla działań samorządów, które chcą bronić własnych spraw,
gdzie odzwierciedleniem będzie obciążenie finansowe mieszkańców danej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla
uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału
Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Następnie poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było. Wobec
powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXI/159/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku obrad.
Radna Angelika Macura poprosiła: w imieniu mieszkańców ulicy Parczewskiego
w Laskowicach, o wstawienie lustra, gdyż wyjazd z tej ulicy na ulicę Oską jest bardzo trudny
i niebezpieczny.
Radny Grzegorz Ziółkowski zapytał: czy jest możliwość postawienia przystanku
autobusowego na ulicy Leśnej w Jeżewie, gdyż ten, który stoi w tej chwili nie może służyć
jako przystanek.
Wójt Gminy odpowiedział: odnośnie lustra na ulicy Parczewskiego musimy zwrócić się
z pismem do Zarządu Dróg i jeśli wyrażą zgodę, to takie lustro zostanie postawione,
a przystanek autobusowy na ulicę Leśną zostanie wprowadzony w przyszłoroczny budżet.

Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1440 zamknął obrady XXI sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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