PROTOKÓŁ NR XXIII/2012
z obrad XXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.
00
od godz. 11 do godz. 1230 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 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Lech Kempiński, 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podsumowanie pracy Rady Gminy za rok 2012.
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 pożyczki długoterminowej na inwestycję związaną z przebudową drogi
powiatowej nr 1252C Jeżewo-Czaple-Świecie, etap I, na 2013 r.,
d. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i przepompowaniami ścieków w miejscowości Laskowice,
Gmina Jeżewo, na 2013 r.,
e. uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na 2013 r.,
f. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2013 – 2022,
g. przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2013 r.

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

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo 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 13 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
XXII 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 – 13 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad. 6.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do kolejnego
punktu porządku obrad.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego Rady
Gminy oraz wszystkich gości. Złożył informację z pracy za okres międzysesyjny.
Poinformował o odbytych rozmowach z mieszkańcami ulicy Laskowickiej w Jeżewie i ulicy
Parkowej w Laskowicach, w związku z projektem położenia chodnika łączącego te dwie
miejscowości. Powiedział, że zostało wysłane pismo w powyższej sprawie do Zarządu Dróg
Wojewódzkich wraz z podpisami mieszkańców tych ulic, wyrażających poparcie dla
wskazanej inwestycji. Po rozmowach z Dyrektorem Lokalnej Grupy Działania i Zarządu Dróg
Wojewódzkich istnieje możliwość realizacji tego projektu, a środki na ten cel udałoby się
wykorzystać z Lokalnej Grupy działania z projektu rekreacyjnego. Należy tylko projekt ten
dokładnie opisać i przygotować w sposób prawidłowy.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał sprawozdanie podsumowujące
pracę Rady Gminy w 2012 r., w którym zawarte zostały informacje o ilości odbytych
posiedzeń Rady Gminy oraz poszczególnych Komisji Rady Gminy. Przedstawiona została
również tematyka oraz stałe punkty poruszane na posiedzeniach.
Kończąc podsumowanie Przewodniczący Rady Gminy oraz pozostali członkowie Rady wyrazili
opinię, że Rada pracowała zgodnie z wynikającymi potrzebami związanymi z bieżącymi
sprawami gminy, a także w razie konieczności, jeśli wymagała tego indywidualna sprawa
mieszkańców /podsumowanie pracy Rady Gminy za rok 2012 stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o omówienie projektów uchwał
w następujących sprawach:
Ad. 8a i 8b
Skarbnik Gminy powitał „Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego oraz zebranych gości”.
Poinformował, iż wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012r., jak
również zmiany do budżetu gminy na 2012 r., związane są ze zwiększeniem części
oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.937 zł. Rada Powiatu Świeckiego zwiększyła
dotację na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg o kwotę 3.000 zł. Zmniejszono
również dochody i wydatki o kwotę 12.669 zł dotyczące usługi polegającej na wykonaniu
przyłącza wodociągowego na rzecz PKP, gdyż zadanie to zostanie wykonane w 2013 r.
Zmniejszeniu uległy także dochody o kwotę 25.000 zł w dziale gospodarka gruntami
i nieruchomościami, z uwagi na nie otrzymanie darowizny w bieżącym roku.
Następnie Skarbnik Gminy omówił także dokonane przeniesienia wydatków między działami,
rozdziałami i paragrafami, takimi jak: rolnictwo i łowiectwo, administracja publiczna, oświata
i wychowanie, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 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 – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/173/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady 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 – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/174/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8c.
Skarbnik Gminy poinformował, że pożyczka ta zaciągnięta zostanie w wysokości 200.000 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na rozpoczęcie
I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo-Czaple-Świecie. Pożyczka będzie
formą udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na wskazaną
inwestycję. W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano deficyt w kwocie 1.800.000 zł,
z czego pokryciem kwoty 200.000 zł będzie zaciągnięta pożyczka, a jej spłata zostanie
zabezpieczona z planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku
rolnego w latach 2013 -2017.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na inwestycję związaną z przebudową drogi powiatowej nr 1252C
Jeżewo-Czaple-Świecie, etap I, na 2013 r.. 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 – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/175/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8d.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawił kolejny projekt uchwały dotyczący pożyczki, która
zaciągnięta zostanie w wysokości 1.600.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na inwestycję dotyczącą budowy
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice.
Zmiana kwoty pożyczki związana jest z rozstrzygniętym przetargiem i wyłonionym
wykonawcą oraz przesuniętym terminem rozpoczęcia inwestycji spowodowanym
procedurami przetargowymi. W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano deficyt w kwocie
1.800.000 zł, którego pokryciem będzie pożyczka w wysokości 1.6000.000 zł,

z przeznaczeniem na wskazane zadanie oraz środki własne gminy w kwocie 100.000 zł .
Gmina na to zadanie otrzyma również dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013”. Pożyczka ta jest korzystna dla gminy z uwagi na częściowe umorzenie,
z którego będzie można skorzystać po spłacie połowy zadłużenia, a okres spłaty ustalony
został na 10 lat, tj. od 2013 r. do 2022 roku.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowaniami ścieków w miejscowości Laskowice, Gmina Jeżewo, na 2013 r.
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 – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/176/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8e
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że przedstawiony projekt uchwały w sprawie
budżetu na rok 2013 został omówiony na posiedzeniach poszczególnych Komisji w dniu
7 grudnia. Wyjaśnił, że na wszelkie pytania ze strony członków komisji szczególnie jeśli chodzi
o wydatki zaplanowane w tym budżecie, odpowiedzi udzielił Skarbnik Gminy i Pan Wójt.
Dodał, że radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady szczegółowo analizowali projekt
budżetu i w wyniku dyskusji nie wnieśli żadnych zmian, akceptując tym samym opracowany
projekt, który przesłany zostały również do zaopiniowania przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Bydgoszczy.
Przed odczytaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok
2013, Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski zapytał radnych, czy są uwagi do
tego budżetu. W związku z tym, że uwag ze strony Wysokiej Rady nie było, Pan
Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 19/P/2012 Składu Orzekającego Nr 2 RIO w Bydgoszczy
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Jeżewo
na 2013 rok, który został zaopiniowany pozytywnie /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie Przewodniczący
Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 13/Dpr/2012 Składu
Orzekającego Nr 2 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o planowanym deficycie
w projekcie budżetu na 2013 rok. Skład Orzekający dokonując szczegółowej analizy projektu
uchwały budżetowej Gminy Jeżewo, wskazał, że Gmina Jeżewo ma możliwość sfinansowania
planowanego deficytu w roku budżetowym 2013 /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
budżetu gminy Jeżewo na 2013 r., poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/177/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8f.
Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jeżewo na lata 2013 – 2022 udzielił Skarbnik Gminy, p. Szymon Górski. Powiedział, że
jest to uchwała, którą należy podejmować wraz z nowym budżetem i która jest jakby
„drugim budżetem”, a opracować ją musi każda gmina, która ma zadłużenia z tytułu
inwestycji. Opracowana została na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków,
prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do projektu uchwały zostały
załączone objaśnienia, w których szczegółowo – latami – została przedstawiona prognoza
finansowa gminy. Powiedział, że w skład WPF wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty
długu, Wieloletni Plan Inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia do
przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państwa, które zostały zapisane w dokumentach
stanowiących załącznik do projektu uchwały. Poinformował o planowanych zadaniach
inwestycyjnych, dotyczących budowy chodników i modernizacji dróg, m.in. w miejscowości
Osłowo, Laskowice, Jeżewo, Krąplewice oraz budowy kanalizacji na osiedlu Kubsza
w Laskowicach, dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, jak również
dofinansowania zakupu tablic interaktywnych dla szkół podstawowych, dofinansowania
zadań
informatycznych
urzędu
w
ramach
projektu
infostrada
Pomorza
i Kujaw: e-usługi. Zaplanowane zostały także wydatki na spłatę wierzytelności zaciągniętych
w 2010 r. na wykonanie wodociągowania wsi Czersk Świecki, Buczek, Skrzynki, która to
wierzytelność spłacana będzie do roku 2020 oraz spłata zobowiązania za wodociągowanie
wsi Ciemniki, Dubielno i Taszewko.
Przewodniczący Rady Gminy przed odczytaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej zwrócił się do radnych czy są pytania do Pana Skarbnika odnośnie
udzielonych wyjaśnień. Ponieważ żadnych pytań nie było Przewodniczący Rady Gminy
odczytał uchwałę Nr 19/WPF/2012 Składu Orzekającego Nr 2 RIO w Bydgoszczy w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2013 –
2022. Projekt ten został zaopiniowany pozytywnie przez RIO/uchwała stanowi załącznik do
protokołu/. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2013 – 2022 i poddał pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIII/178/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8g.
Kolejny punkt porządku obrad przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Propozycja
tematyczna oraz terminy sesji w 2013 roku zostały przygotowane zgodnie z potrzebami
wynikającymi z zadań nałożonych, zarówno na gminę, jak i Radę Gminy przez przepisy prawa.
Plan pracy Rady przygotowany i uzgodniony został w porozumieniu z Wójtem Gminy. Został
również przedstawiony i omówiony na posiedzeniach Komisji w dniu 7 grudnia /projekt planu
pracy Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu/.

W związku z brakiem uwag i innych propozycji dla przedstawionego projektu,
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy w Jeżewie na rok 2013. Następnie zarządził głosowanie nad przedstawionym
projektem uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXIII/179/2012
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku obrad.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: mieszkańcy ulicy Łąkowej i Ciemnik chodzą po błocie,
czy można byłoby nawieść trochę tłucznia?
Wójt Gminy odpowiedział: poczekamy aż to błota dobrze wyschnie i wtedy oczywiście
zostanie tłuczeń nawieziony.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: w związku z końcem roku, pragnę podziękować
wszystkim za całoroczną współpracę, szczególnie sołtysom, Panu Wójtowi, Panu Skarbnikowi
i pracownikom urzędu gminy. Te podziękowania są za dobrze wykonaną pracę w 2012 roku,
za pomoc i zaangażowanie w sprawy gminy, jak i sprawy mieszkańców. Serdecznie wszystkim
dziękuję.

Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w ostatniej w 2012 r. sesji i o godz. 1230 zamknął obrady
XXIII sesji VI kadencji Rady Gminy.

Następnie zaprosił Wysoką Radę oraz sołtysów i gości na uroczyste podsumowanie roku
2012, które odbędzie się o godz. 1300 w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Dominika Rakowicz

Marek Wiśniewski

