PROTOKÓŁ NR XXII/2012
z obrad XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 14 grudnia 2012 r.
00
od godz. 11 do godz. 1430 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Grzegorz Ziółkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności udział
wzięło 11 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Lech Kempiński, Jerzy Winklarz, Marek
Wiśniewski, Kazimierz Żebrowski. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/

Protokołowała: Dominika Rakowicz
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni
wolne od pracy, aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2013 r.,
w celu zaopiniowania.
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. zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
d. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję związaną z przebudową drogi
powiatowej nr 1252C Jeżewo-Czaple-Świecie, etap I,
e. zmiany uchwały Nr XVI/117/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. o zaciągnięciu pożyczki
długoterminowej na inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowaniami ścieków w miejscowości Laskowice, Gmina Jeżewo,
f. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie,
g. Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo
na lata 2013 – 2017,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

h. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie gminy
Jeżewo w 2013 r.,
i. Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska
j. zbycia mienia gminnego w miejscowości Jeżewo,
k. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo,
l. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
m. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
n. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
o. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie dokonał Wiceprzewodniczący
Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski witając radnych oraz gości.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący 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 Wiceprzewodniczący 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 wykreśleniu punktów 8d i 8e, z przyjętego porządku obrad XXII Sesji
Rady Gminy w sprawie:
8d. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję związaną z przebudową drogi
powiatowej nr 1252C Jeżewo-Czaple-Świecie, etap I,
8e. zmiany uchwały Nr XVI/117/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. o zaciągnięciu pożyczki
długoterminowej na inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowaniami ścieków w miejscowości Laskowice, Gmina Jeżewo.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w przyjętym porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji poprawionej, do
którego radni nie wnieśli żadnych uwag.
Ad. 4.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad XXI 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.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do
kolejnego punktu porządku obrad.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego obrad
sesji oraz wszystkich gości. Złożył informację z pracy za okres międzysesyjny.
Na wstępie Wójt Gminy poinformował o zakończeniu niektórych inwestycji drogowych, m.in.
ul. Polnej w Laskowicach, I etao drogi w Osłowie oraz Lipienkach, jak również przy
współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich dokończony został chodnik w Laskowicach na
odcinku ulicy Oskiej do ulicy Ogrodowej.
Omówił zebrania wiejskie, które odbyły się w tematyce dotyczącej gospodarki odpadami na
terenie gminy, które zaczną funkcjonować od 1 lipca 2013 r.
Poinformował o założeniach w przygotowanym projekcie budżetu na 2013 r. Wskazał, iż
dochody gminy zaplanowano w wysokości: 20.769.393zł, wydatki w wysokości: 22.569.393
zł, w tym deficyt: 1.800.000 zł .Nadmienił, iż przyszłoroczny budżet jest bardzo obciążony
i wszelkie inwestycje powinny zostać ograniczone, aby finanse gminne mogły trochę
„odpocząć”. Powiedział, że inwestycje planowane do wykonania w roku 2013, to głównie
kontynuacja z roku bieżącego i kilka drobnych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego
dotyczących budowy chodników. Rozpoczęte inwestycje w roku bieżącym dotyczące
modernizacji dróg zostaną przesunięte na 2014 r., a do realizacji zaplanowano drugi etap
modernizacji drogi w miejscowości Osłowo oraz dofinansowanie drogi powiatowej JeżewoCzaple-Świecie.
Na koniec Pan Wójt poinformował, że podjęcie stosownej uchwały w sprawie budżetu gminy
na 2013 r. zaplanowane jest na sesję w dniu 28 grudnia br.

Ad. 7.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od
pracy, aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2013 r.. Poinformował
wszystkich obecnych, iż z powyższym projektem rada gminy zapoznała się na ostatnim
posiedzeniu wspólnie obradujących Komisji i przyjęła przedstawione propozycje pozytywnie.
Poprosił jednak obecnych radnych o przedstawienie swoich uwag do przedłożonego projektu
uchwały. Uwag nie było. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Gminy przeszedł do
głosowania.
W wyniku głosowania projekt uchwały Powiatu Świeckiego został zaopiniowany pozytywnie,
jednogłośnie 11 głosami „za”.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie
przedłożonych projektów uchwał w sprawie:
Ad. 8a i 8b
Skarbnik Gminy powitał „Szanowną Radę, Pana Wiceprzewodniczącego oraz zebranych
gości”.
Poinformował, iż wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012r., jak
również zmiany do budżetu gminy na 2012 r., związane są z decyzjami Wojewody KujawskoPomorskiego, na podstawie których zwiększono plan dotacji celowych: o kwotę 1.630 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszono środki na program rządowy
„Asystent rodziny” o kwotę 1.250 zł. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na
kwotę 66.500 zł z otrzymanych darowizn oraz zwiększono część oświatową subwencji
ogólnej o kwotę 82.260 zł .Skarbnik Gminy omówił również dokonane przeniesienia
wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, takimi jak: rolnictwo i łowiectwo,
transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, oświata
i wychowanie, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wszystkie
wprowadzone zmiany przedstawione zostały w załącznikach do projektu uchwały, a także
omówione zostały na posiedzeniach Komisji.
Wiceprzewodniczący 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 – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/160/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
do budżetu gminy na rok 2012. 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 – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/161/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8c.
Skarbnik Gminy przedstawił również projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin
spłat upływa w 2012 r. Nadmienił, iż kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości 350.000,00 zł
w Banku Spółdzielczym w Nowem, oddział Jeżewo. Spłaty te zabezpieczone muszą zostać
kredytem, gdyż nie udało się wypracować nadwyżki budżetowej w bieżącym roku, a spłata
kredytu zabezpieczona zostanie z planowanych dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości oraz podatku rolnego w latach 2013 – 2017.
Poinformował również, że projekt tej uchwały został również omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Następnie poprosił o pytania lub
uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Pani Maria Pęcicka zapytała: w jakim banku zostanie zaciągnięty kredyt?
Skarbnik Gminy odpowiedział: w Banku Spółdzielczym w Nowem, oddział Jeżewo.
Dalszych pytań nie było. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXII/162/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkty 8d i 8e wykreślono.
W następnej kolejności Przewodniczący obrad sesji poprosił Wójta Gminy o omówienie
kolejnych projektów uchwał w sprawie:

Ad. 8f.
Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały związany jest ze zmianami ustawy o pomocy
społecznej, które mają istotne znaczenie dla wykonywanej pracy przez gminny ośrodek,
między innymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do czego powołany został
zespół interdyscyplinarny, czy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a do realizacji
tego zadania zatrudniony został asystent rodziny. Dostosowanie statutu uchwalonego
w 2002 r. do zmian, które miały miejsce w ostatnim latach, konieczne jest dla
zaktualizowania wykonywanych zadań przez ośrodek pomocy społecznej. Propozycja aby
przyjąć nowy statut w całości, zamiast dokonywać zmian wpłynie na jego przejrzystość.
Przyjęty statut określać będzie cel działania oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, jak również jego organizację. Wskazane zostały w nim także organy nadzorcze
i działalność finansowa.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie. 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 – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/163/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8g.
Wójt Gminy poinformował, że na dzień 30.11.2012 r. gminny zasób mieszkaniowy to
26 mieszkań zlokalizowanych w 12 budynkach, m.in. w Jeżewie, Osłowie, Ciemnikach
i Piskarkach. Lokale mieszkalne zostały wynajęte lokatorom na podstawie umów najmu na
czas nieokreślony z 24 najemcami, a na czas określony z 2 najemcami lokalu.
Następnie Pan Wójt przedstawił informację dotycząca stanu technicznego tych budynków,
która w większości jest niezadawalająca z uwagi na wiek budynków. Najpotrzebniejsze
remonty związane są z wymogami bezpieczeństwa dla życia i zdrowia mieszkańców, m.in.
drożność i szczelność przewodów wentylacyjnych, dymowych, instalacji grzewczej
i elektrycznej. Pan Wójt powiedział, że inne prace remontowe związane są z wymianą pokryć
dachowych, elementów konstrukcyjnych, poprawy elewacji zewnętrznej, remontu klatek
schodowych, jak również wymianą instalacji elektrycznej i stolarki okiennej i drzwiowej.
W miarę możliwości finansowych remonty te są przeprowadzane zgodnie z najpilniejszymi
potrzebami i na podstawie opracowanego rocznego planu remontów i modernizacji
gminnych budynków mieszkaniowych. Omówił również planowaną ilość lokali do sprzedaży
w latach 2013 - 2017, a także warunki ich sprzedaży, która odbywa się za zgodą rady gminy
oraz możliwość zastosowania upustu przy sprzedaży. Przedstawił zasady kierowania i opieki
nad lokalami oraz wskazał wysokość planowanych wydatków w kolejnych latach

z przeznaczeniem na koszty bieżące eksploatacji, koszty remontów i modernizacji
poszczególnych lokali i budynków. Poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Pytań nie było.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący przeszedł do odczytania projektu uchwały
w sprawie Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Jeżewo na lata 2013 – 2017, poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/164/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8h.
Pan Wójt powiedział, iż zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, gmina realizuje zadania związane z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, ma również prowadzić
odpowiednią profilaktykę antynarkotykową. Program podejmowany jest zawsze na dany rok
kalendarzowy. Dochody na ten cel przeznaczane są z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Program ten przedstawia ogólną charakterystykę gminy
oraz zakres współpracy z instytucjami takimi jak: Policja, Izba Wytrzeźwień, szkoły i inne
podmioty według potrzeb. Określa cele, jakie w 2013 roku chce osiągnąć Gminna Komisja ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również przedstawiona została
pomoc terapeutyczna oraz kontrola w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Problemy
te dotyczą różnych środowisk. Najczęściej występują w rodzinach, gdzie istnieje problem
ubóstwa, niepełnosprawności, niezaradności życiowej. Dlatego też potrzebne są grupy
wsparcia oraz ogólne zrozumienie problemu.
Radny Józef Smoczyk zapytał: czy zjawiska te są na tym samym poziomie, czy problem ten
wzrasta?
Wójt Gminy odpowiedział: utrzymuje się na tym samym poziomie. W sprawach związanych
z narkotykami widoczny jest wzrost, ale czasami prawo „nie pozwala” na walkę z tym
problemem, gdyż jest tak, że należy udowodnić winę osobie, która na przykład handluje
narkotykami, czyli musi być „złapana” za rękę”, aby udowodnić winę. Ogólna sytuacja na
terenie gminy nie jest zła, ale należy pewne środowiska kontrolować i w miarę szybko
reagować.
W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie gminy Jeżewo

w 2013 r., poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/165/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8i.
W odniesieniu do kolejnego punktu porządku obrad Pan Wójt wyjaśnił, iż aktualizacja ta
wynika z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, jak również związana jest z ustawą o
utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy. Aktualizacja takiego programu powinna
być dokonywana minimum raz na cztery lata. Obecna zmiana będzie funkcjonowała
w latach 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 r. Sporządzona została w celu stworzenia
aktualnych warunków niezbędnych do realizacji celów i założeń w zakresie ochrony
środowiska. Dokument ten zawiera analizę stanu istniejącego w poszczególnych działach
ochrony środowiska, m.in. takich jak: hałas, promieniowanie elektromagnetyczne czy
odnawialne źródła energii w gminie, na tle powiatu, województwa i kraju. Zawiera również
dane dotyczące występowania zagrożeń środowiskowych i kierunków działań w tej
perspektywie, ze wskazaniem na instrumenty finansowe. Działania te mają na celu poprawę,
naprawę oraz przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu środowiska przyrodniczego gminy
Jeżewo. Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska został przedstawiony do
zaopiniowania Zarządowi Powiatu Świeckiego, który wydał opinię pozytywną. Program został
udostępniony celem zapoznania się przez mieszkańców na stronie BIP-u. Wszelkie pytania
czy wątpliwości związane z tym zagadnieniem można składać do Pana Jerzego Lemańczyka.
Pani Maria Pęcicka zapytała: czy ten dokument obejmuje siłownie wiatrowe i żywność
modyfikowaną genetycznie? Mam artykuł, w którym udokumentowana jest śmierć
bocianów, w związku z wiatrakami. Również GMO przyczynia się do śmierci nie tylko
bocianów, ale innych ptaków czy owadów. Najlepszym przykładem są pszczoły. Zostawię
Panu Wójtowi ten artykuł dla zapoznania się i z prośbą, aby mieć na uwadze, by takie rzeczy
nie miały miejsca na terenie naszej gminy.
Wójt Gminy odpowiedział: tak naprawdę nie wiemy czy na terenie gminy Jeżewo, któryś
z rolników nie stosuje GMO, nikt się do tego nie przyzna, a my nie mamy możliwości kontroli,
możemy jedynie apelować, aby nie stosować takich rzeczy.
Pani Maria Pęcicka powiedziała: niektórzy mają krewnych na przykład w USA i mogą
potwierdzić, jak tam działa system kontroli nad taką żywnością. Proces tej modyfikacji jest
tam bardzo rozpowszechniony, ale jednocześnie, gdy odpowiednie inspekcje dowiedzą się o
takich praktykach i to udowodnia, to nawet zabierają grunty za karę rolnikowi. W naszym
kraju też tak powinno być. To wszystko co miałam do powiedzenia w tym temacie, dziękuje
za udzielenie głosu.

Ad. 8j.
Pan Wójt poinformował, że do sprzedaży została przeznaczona działka nr 201/80 o pow.
0,1281 ha i nr 201/81 o pow. 0,1499 ha, które położone są w miejscowości Jeżewo
i sąsiadują ze sobą. Sprzedaż działek nastąpić ma w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego po zaakceptowaniu przez radę gminy. Następnie zostanie sporządzony
kosztorys ofertowy i działki zostaną wystawione do sprzedaży. Wskazane działki położone są
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, tj. okolice osiedla Jana Pawła II. Obrazowo
lokalizację wskazanych działek przedstawia mapka załączona do projektu uchwały.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: czy są to działki pod zabudowę?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, są to działki pod zabudowę mieszkaniową.
W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego w miejscowości Jeżewo, poddając projekt
uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie –
11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/167/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący obrad sesji poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do kolejnych
punktów porządku obrad.
Pan Wójt wyjaśnił, że ustawa o porządku i utrzymaniu czystości w gminach zobowiązuje radę
gminy do podjęcia, do końca roku szeregu uchwał związanych z gospodarką odpadami.
Trwają prace nad zmianami tej ustawy, w związku z różnymi kontrowersyjnymi zapisami, ale
na razie nie są one jeszcze przyjęte, więc musimy pracować na tym co obowiązuje, więc
konieczne jest, aby rada Gminy wywiązała się z ustawowego obowiązku podjęcia tych
podstawowych uregulowań. Dodał, iż w przypadku nie podjęcia przez Radę tych uchwał,
Wojewoda wyznaczy nowy termin na ich podjęcie, a w przypadku zaniechania tego terminu
sam swoim zarządzeniem ureguluje te kwestie dla gminy. Powiedział, że na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady przyjęto założenia, które zostaną zaraz omówione i będą formą
doraźną, gdyż zaczną obowiązywać od 1 lipca br., wiec będzie dość czasu, aby po wejściu
w życie zmian ustawowych, doprecyzować te uchwały. Uchwały te muszą określać metodę
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wysokość tej opłaty oraz musi zostać
określona stawka za pojemnik. W uchwale muszą zostać wskazane terminy i częstotliwość
uiszczenia opłaty, sposób i zakres świadczonych usług w tym zakresie, jak również musi
zostać przygotowana deklaracja, którą będzie składał każdy właściciel nieruchomości i na
podstawie , której zostanie naliczona wysokość opłaty za śmieci, a uchwałą „spinającą” cały
ten „pakiet” jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Wójt Gminy powiedział, że 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. Następnie przedstawił projekt
uchwały w sprawie wskazanego Regulaminu, który powinien określać szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Poinformował, że Regulamin ten został przedstawiony do zaopiniowania przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Świeciu, który wydał opinię pozytywną wraz z sugestiami zmian,
które należałoby wprowadzić i do których się zastosowaliśmy /opinia stanowi załącznik do
protokołu/.

Nadmienił, iż przetarg na wywóz śmieci zostanie rozpisany na przełomie lutego/marca, a
firmy, które wystąpiły o wydanie koncesji to: Miejskie Wodociągi Oczyszczalni Ścieków
Grudziądz, Wiązar z Wielkiego Komórska, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Bydgoszczy
„Lisi Ogon”, Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Grudziądz, Zakład Usług Komunalnych Świecie
oraz firma ALBA. Śmietnisko w Białych Błotach zostało uporządkowane i jest czynne aż do
zasypania. Osoby, które zdecydują się na segregację będą otrzymywały worki segregacyjne w
kolorze niebieskim, zielonym i żółtym. Kolory worków są równe w całym kraju. Jednocześnie
każdy właściciel nieruchomości będzie musiał posiadać pojemnik na śmieci mieszane i
popiół. Do wywozu popiołu będzie przyjeżdżał specjalny samochód w wyznaczone dni i
będzie zabierał tylko popiół.
Pan Żygowski Roman powiedział: z popiołem może być problem, bo latem niektórzy też
przepalają.
Wójt Gminy odpowiedział: popiół został podzielony na dwa etapy: w okresie od 1 kwietnia
do 31 października – 1 raz w miesiącu, jeśli ktoś będzie miał taką „potrzebę” to na życzenie
może być częściej, a w okresie od 1 listopada do 31 marca – dwa razy w miesiącu.
Pan Wójt powiedział, iż zgodnie z ustawą, rada gminy ma 4 możliwości wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami i jest to uzależnione od: liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody z danej nieruchomości, powierzchni
lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty określonej w art. 6k ust. 1, który mówi
o dokonaniu przez radę gminy wyboru jednej z wyżej wymienionych metod oraz ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W projekt powyższej uchwały została
wpisana propozycja ustalająca opłatę za odpady liczone od liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość, a proponowana stawka opłaty to 12 zł miesięcznie dla
śmieci segregowanych, a 24 zł miesięcznie dla śmieci, które nie będą podlegały segregacji.
Propozycje te zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji, jednak po
przeprowadzeniu dodatkowych kalkulacji, propozycja stawki byłaby 10 zł dla śmieci
segregowanych i 20 zł dla śmieci niesegregowanych. Jest to stawka wyjściowa na początek.
Mamy nadzieję, że ok. 70 % mieszkańców będzie płacić za śmieci. Po pierwszej fakturze,
którą otrzymamy za wywóz śmieci, okaże się jak to tak naprawdę będzie wyglądało.
Będziemy chcieli udowodnić naszym mieszkańcom, że w danym miesiącu nic nie dołożyliśmy

do opłaty za wywóz śmieci, ale też i nie straciliśmy. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze
ceny za składowanie śmieci na śmietnisku, gdyż pewnie od tego wyjdzie ze swoją ofertą
cenową firma, która będzie wywoziła śmieci.
Pani Sołtys Teresa Kornacka zapytała: właścicielka dystrybucji gazu w Belnie, która ma
zatrudnionych 10 pracowników, z czego 2 jest na miejscu, a postali są w terenie, pytała w
jaki sposób ona będzie płacić za śmieci, od osoby czy ogólnie?
Wójt Gminy odpowiedział: zakłady pracy same określą w deklaracji, w jaki sposób będą
chciały się rozliczać.
Pan Żygowski Roman powiedział: gminą daje się samorządność, a potem się je dzieli.
Wymyślili się jakieś prawo i potem powstaje korupcja. Jeśli się łączymy, współpracujemy, to
korzystamy, a jeśli się dzielimy, to nikt nic z tego nie ma tak naprawdę. Najważniejsze są
pieniądze, nie myśli się o ludziach. My „na dole” musimy robić to co ustalą „na górze”. Jest to
„chore” państwo. Dlaczego nikt nie chce posłuchać tych obywateli którzy nie są „na górze”,
nas zwykłych mieszkańców. Rozumiem, że samorządy nie mogą nic zrobić, tylko zastosować
się do uchwalonego prawa. Tak naprawdę nie ma wypracowanych działań.
Następnie Pan Wójt poinformował, że jest propozycja, aby wprowadzić zapis, który umożliwi
zwolnienie z opłaty dzieci rodzin wielodzietnych wychowujących powyżej czwórki dzieci
w wieku do 18 lat. Zwolnieniu z tej opłaty objęte byłoby 5 i każde kolejne dziecko. W ten
sposób można by pomóc rodzinom wielodzietnym z niskimi dochodami.
Radna Angelika Macura powiedziała: pomysł z ulgą na dzieci jest bardzo dobry, a czy nie
można by było zwolnic na przykład już o trzeciego dziecka?
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: pewnie tak, ale musi być gdzieś granica.
Wójt Gminy powiedział: zobaczmy jak przyjmie się ten system, zawsze będziemy mieli
możliwość zmiany.
Pani Sołtys Teresa Kornacka zapytała: a czy te pojemniki, które stoją na wioskach będą nadal
dostępne?
Wójt Gminy odpowiedział: tych pojemników już nie będzie.
Radny Tomasz Banaszak powiedział: Jest prośba mieszkańców, aby cena za śmieci nie była
zbyt wygórowana, bo wtedy nie będą w stanie płacić. Jeśli cena będzie niższa, to mieszkańcy
będą płacić i będzie zysk. Kwota 12 zł jest zbyt wysoka.
Wójt Gminy powiedział: na Komisjach mówiliśmy o kwocie 12 zł, teraz jednak jest propozycja
10 zł za śmieci segregowane, a 100 % więcej za brak segregacji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział: w interesie gminy jest aby mieszkańcy
segregowali i dla samych mieszkańców byłoby to też korzystniejsze.
Radny Józef Smoczyk zapytał: czy za pojemnik na popiół trzeba będzie zapłacić?
Wójt Gminy odpowiedział: każdy właściciel nieruchomości będzie musiał na własny koszt
zorganizować sobie pojemnik na popiół i na śmieci mieszane. Wywóz tych śmieci jest
w ustalonej cenie, tak jak worki do segregacji.
Radny Józef Smoczyk powiedział: ale w blokach będzie problem, podejrzewam, że ludzie nie
będą chcieli segregować.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział: wspólnoty mieszkaniowe będą musiały same
ustalić czy będą segregować śmieci, czy nie. To jest już ich decyzja i każdy mieszkaniec będzie
musiał się dostosować.
Wójt Gminy powiedział: nie możemy teraz zwalniać wspólnot mieszkaniowych z pewnych
rzeczy, z obawy, że mieszkańcy nie będą segregować, a powinni, gdyż taka deklaracja
zostanie złożona.
Radny Józef Smoczyk zapytał: dlaczego śmieci niesegregowane są aż o 100 % droższe?
Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział: jest to najlepszy sposób na naukę segregacji.
Radny Józef Smoczyk powiedział: ale jeśli to będzie 80 % więcej, to też się nauczymy.
Wójt Gminy powiedział: propozycja jest 100 % więcej, a rada gminy podejmie decyzję, czy to
będzie właśnie te 100 % czy mniej.
Radny Józef Smoczyk zapytał: czy wspólnota będzie płaciła od całości czy każdy mieszkaniec
indywidualnie?
Wójt Gminy odpowiedział: w złożonej deklaracji przedstawiciele wspólnoty będą określać
jaka ma być forma rozliczenia.
Następnie Pan Wójt omówił zasady odbioru i zagospodarowania śmieci z nieruchomości, jak
również sposób i zakres świadczenia usług, czyli: wskazanie jakie odpady będą odbierane od
właścicieli nieruchomości oraz ich ilość, częstotliwość ich odbioru oraz sposób świadczenia
usług przez przedsiębiorstwo wywozowe i punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Następnie powiedział, iż zakres świadczonych usług został tak zaplanowany,
aby środki uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w sposób jak najbardziej
efektywny były przeznaczone na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami
dogodnego dla mieszkańców gminy.
Przedstawił projekt deklaracji, którą właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć do
31 marca br. /deklaracja stanowi załącznik do protokołu/. W deklaracji trzeba będzie podać dane
identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących
nieruchomość. Złożona deklaracja będzie podstawą do naliczenia wysokości opłaty,
a w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku uciszenia tej opłaty będzie podstawą do
wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Natomiast w przypadku zmian będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, złożyć nową deklarację. Ten sam termin
będzie obowiązywał właścicieli nieruchomości, którzy będą zamieszkiwać na terenie nowo
powstałej nieruchomości lub w przypadku zakupu nieruchomości na terenie gminy.
W dalszej części Pan Wójt przedstawił propozycję terminu uiszczania opłaty za odpady przez
właścicieli nieruchomości w formie miesięcznej do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy obowiązek uiszczenia opłaty. Termin wniesienia pierwszej opłaty
upływałby 15 sierpnia 2013 r. i obejmować będzie okres od 1 do 31 lipca br. Opłatę będzie
można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy dziękując Panu Wójtowi za wyczerpujące przedstawienie
projektów uchwał, zapytał obecnych na obradach sesji, czy są jeszcze jakieś pytania do
przedstawionej tematyki. Pytań nie było.
Ad. 8k.
Wobec powyższego odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Jeżewo, poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/168/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8l.
Następnie Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, uwzględniający stawkę w wysokości 10 zł za
odpady komunalne segregowane i 20 zł za odpady komunalne niesegregowane. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”, 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXII/169/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 14.15 obrady opuściła radna Józefa Manikowska.
Ad. 8m.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/170/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8n.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Następnie
poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/171/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 14.25 obrady opuścił radny Leszek Koniecki .
Ad. 8o.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości, poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/172/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski otworzył kolejny punkt porządku
obrad. Odczytał pismo Rady Sołeckiej Ciemniki w sprawie usunięcia lokatorów
zamieszkujących w gminnym budynku w Ciemnikach ze względu na potrzebę
przeprowadzenia remontu pomieszczenia świetlicy, nad którą wskazani lokatorzy mieszkają.
Rada Sołecka informuje w piśmie, iż lokatorzy, nie dbają o miejsce zamieszkania. Może to
przyczynić się do powstania różnych niedogodności po przeprowadzonym remoncie świetlicy
/pismo Rady Sołeckiej stanowi załącznik do protokołu/. Poprosił Pana Wójta o zabranie głosu w tej
sprawie.
Pan Wójt powiedział, że po zapoznaniu się z przedstawioną sytuacją przez Radę Sołecką
Ciemniki na dzień dzisiejszy nie ma możliwości „wysiedlenia” tych mieszkańców, ponieważ
nie ma innego zastępczego lokalu. Zapewnił, iż będzie się starał w tym zakresie coś
zorganizować, jednak jak na razie, może tylko tych mieszkańców zdyscyplinować. A nie może
dopuścić do sytuacji, żeby Ci ludzie nie mieli, gdzie mieszkać.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił o pytania.
Radna Angelika Macura zapytała: ulica Polna jest ulicą podporządkowaną, czy jest możliwość
postawienia znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy wyjeździe na drogę wojewódzką,
tj. ulicę Oską?

Wójt Gminy odpowiedział: prześlemy pismo w tym temacie do Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Żołędowie.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: na przystanku autobusowym w Jeżewie wieszane są
różne ogłoszenia i informacje. Czy tak powinno być? I kto ma później to posprzątać?
Radny Tadeusz Makowski powiedział: podobna sytuacja jest z tablicami sołeckimi. Należy coś
z tym zrobić.
Radny Paweł Boguń powiedział: my nie mamy na to wpływu.
Wójt Gminy powiedział: możemy powiesić informację o zakazie i to wszystko. Chyba, że
udałoby się zaobserwować, kto wiesza takie ogłoszenia i wtedy odpowiednio pouczyć.
Sołtys Mirosław Brzozowski zapytał: chodzi mi o zużyte baterie i leki przeterminowane, gdzie
będzie można pozbyć się takich śmieci?
Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział: zostaną wyznaczone punkty dla tego rodzaju
śmieci.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1430 zamknął obrady XXII sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Dominika Rakowicz

Grzegorz Ziółkowski

