PROTOKÓŁ NR XXIV/2013
z obrad XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 29 stycznia 2013 r.
od godz. 1300 do godz. 1430 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 12 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Lech Kempiński, Józef
Smoczyk, Wiesława Ziółkowska. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII 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 budżetu gminy na rok 2013,
b. zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie
inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice, Gmina Jeżewo”,
c. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów modernizacji drogi powiatowej Jeżewo-CzapleŚwiecie,
d. przejęcia od PKP S.A. do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 7/5
położonej w Laskowicach wraz ze znajdującym się na niej budynkiem
pompowni,
e. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXIV 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 12 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 XXIII 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 – 12 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. Na wstępie odniósł się do projektu uchwały dotyczącego przejęcia od PKP działki
nr 7/5 w Laskowicach wraz ze znajdującym się na niej budynkiem pompowni,
informując, że PKP zwróciły się z pismem o możliwości przekazania swojej
nieruchomości na rzecz gminy Jeżewo. Miałaby to być forma zabezpieczenia zobowiązań
podatkowych na rzecz gminy za 2012 rok. Przekazanie nastąpiłoby w formie
porozumienia, ale po uzyskaniu zgody rady gminy. Wartość przejmowanej
nieruchomości według operatu szacunkowego wyniesie 31.753 zł za budynek
pompowni, a 4.428 zł za grunt. Nieruchomość ta położona jest w Laskowicach i ma
powierzchnię 0,047 ha. Z budynku tego mogliby korzystać na przykład gminne kluby
wędkarskie. Otrzymaliśmy również propozycję przejęcia budynku dworca PKP
w Jeżewie nieodpłatnie. Ale nad tym należy się dobrze zastanowić, bo może być problem
z utrzymaniem i dbaniem o ten budynek. Można byłoby go przejąć i zburzyć, a na tym
miejscu postawić przeszkloną wiatę dla podróżujących.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: ale czy nie byłoby dobrze przejąć ten
budynek, tym bardziej, że bez dodatkowych kosztów i przeznaczyć na przykład na
budynek socjalny? W razie jakiegoś nieszczęścia byłby zabezpieczeniem dla
mieszkańców.

Wójt Gminy powiedział: jest to dobry pomysł.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: tylko czy nie trzeba byłoby ogrodzić tego
budynku, odgrodzić go od torów kolejowych? Należałoby najpierw to sprawdzić.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: przepisy kolejowe nie
pozwalają na zasiedlanie takich budynków. Budynek stoi za blisko torów kolejowych
i może być problem z zaadaptowaniem go na cele mieszkaniowe.
Wójt Gminy powiedział: sprawdzimy przepisy, zorientujemy się w temacie i dopiero
wtedy podejmiemy decyzję, co do tego budynku. Na razie nie odmówimy, tylko
sprawdzimy, na co będziemy mogli sobie pozwolić. Mógłby zostać przeznaczony też dla
osób bezdomnych.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: tworzenie noclegowni
w centrum miejscowości, czy to Jeżewo, czy Laskowice nie jest dobrym pomysłem.
Wójt Gminy powiedział: no tak, ale jakieś zabezpieczenie możemy przygotować. Do
tematu wrócimy po zorientowaniu się w przepisach.
Następnie Pan Wójt poinformował, że na Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania
podjęta została uchwała o możliwości dofinansowania inwestycji łączącej dwie
miejscowości chodnikiem, tj. Jeżewa i Laskowic. Prace rozpoczną się od przygotowania
projektu, a po jego „zaklepaniu”, będą mogły ruszyć konkretne prace. Inwestycja ta
zostanie rozłożona w czasie, ale jesteśmy na dobrej drodze do jej realizacji.
Na zakończenie Pan Wójt powiedział, iż otrzymaliśmy informację, iż Lasy Państwowe
nie będą miały możliwości finansowych na utrzymanie parku w Laskowicach, więc
zostanie wystawiony na sprzedaż. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych ma w
najbliższym czasie ogłosić informację o sprzedaży.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski zapytał: możemy wystąpić z pismem,
że gmina przejęłaby ten park, ale nie za wygórowaną cenę, a najlepiej bez żadnych
kosztów i taką samą informację przesłać do wojewody.
Radny Marian Romanowski powiedział: tak, najlepiej byłoby przejąć na rzecz gminy ten
park i my byśmy się nim opiekowali. No i też mieszkają tam ludzie, o nich też trzeba
pomyśleć.
Wójt Gminy powiedział: oczywiście, spróbujemy napisać i zobaczymy czy coś z tego
będzie. Wyślemy pismo do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej
Dyrekcji i do wiadomości wojewody.
W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o omówienie
projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 7a. i 7b.
Skarbnik Gminy powitał „Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego oraz zebranych
gości”. Poinformował, iż wprowadzone zmiany do budżetu gminy na 2013 r., związane
są z zaciągnięciem pożyczki krótkoterminowej na kanalizację osiedla Kubsza
w Laskowicach w wysokości 1.000.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uchwała w powyższej sprawie została już
podjęta na ostatniej sesji w dniu 28 grudnia 2012 r., ale przedłużające się procedury
weryfikacji wniosku o płynność zmuszają nas do zaciągnięcia wskazanej pożyczki na
wyprzedzające finansowanie tej inwestycji, dlatego też muszą zostać uchylone zapisy
poprzedniej uchwały. Środki te pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z
ustaleniami podpisanej umowy o udzielenie pomocy w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2012 – 2013.
W związku z brakiem wypracowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych dla
zachowania płynności finansowej pożyczka ta umożliwi realizację zaplanowanego
zadania. Termin realizacji został zaplanowany na dzień 30 czerwca br. i po odbiorze
końcowym oraz rozliczeniu finansowym z wykonawcą, gmina złoży wniosek
o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.
Musi zostać również udzielone upoważnienie dla Wójta Gminy na zaciągnięcie tej
pożyczki. Wobec powyższego należy po uzyskaniu zgody przez radę gminy dokonać
zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu gminy na rok 2013. 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 – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/180/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków
w miejscowości Laskowice, Gmina Jeżewo. 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 – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/181/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7c.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż pomoc ta zostanie udzielona na podstawie zawartej umowy
pomiędzy Gminą Jeżewo, a Starostwem Powiatowym w Świeciu. Wysokość tej pomocy
to kwota 503.716 zł na realizację I i II etapu modernizacji drogi powiatowej JeżewoCzaple-Świecie. Wspólna inicjatywa pozwoli poszerzyć drogę, ułożyć chodniki wraz

z zatoczkami dla autobusów w miejscowości Białe i Taszewo oraz położyć dywanik
asfaltowy na całej długości drogi.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: czy I i II etap będzie już do końca?
Wójt Gminy odpowiedział: II etap jest do ronda jeżewskiego. Przetarg został już
rozstrzygnięty. Całkowity koszt tej modernizacji to 2.800.000 zł . Zadanie ma zostać
wykonane do końca czerwca.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
modernizacji drogi powiatowej Jeżewo-Czaple-Świecie.
Następnie zwrócił się do radnych czy są jakieś pytania do Pana Skarbnika odnośnie
przedstawionego projektu uchwały. Ponieważ żadnych pytań nie było Przewodniczący
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/182/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przejęcia od PKP S.A.
do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 7/5 położonej w Laskowicach wraz ze
znajdującym się na niej budynkiem pompowni. Poprosił o pytania lub uwagi do
przedłożonego projektu uchwały. W związku z brakiem uwag i innych propozycji dla
przedstawionego projektu, przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/183/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski poprosił Wójta Gminy
o omówienie kolejnego projektu uchwały w sprawie:
Ad. 7e.
Wójt Gminy poinformował, iż uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, została
podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2012 r. Jednakże po przesłaniu jej do
Wydziału Nadzoru i Kontroli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, otrzymaliśmy
informację iż zapis § 2 jest niezgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Ponieważ zapisy ustawy nie dają radzie gminy upoważnienia do
wprowadzenia jakichkolwiek ulg czy zwolnień w tej tematyce. Dlatego konieczne jest
uchylenie błędnego zapisu i podjęcie ponownie stosownej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty, a następnie zaproponował aby w § 1 pkt. 2 po wyrazach
„odpadami komunalnymi” wprowadzić wyraz „niesegregowanymi”. Wyjaśnił, że będzie
to bardziej czytelne dla mieszkańca. Pozostali członkowie rady pozytywnie odnieśli się
do zaproponowanej zmiany. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał
nowe brzmienie § 1 pkt. 2 projektu uchwały: ”Ustala się stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi, o której mowa w ust. 1
w wysokości 20 zł miesięcznie”. Poprosił o inne propozycje lub uwagi. W związku
z brakiem uwag i propozycji, przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”, 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXIV/184/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku
obrad.
Radny Marian Romanowski zapytał: czy zostaną przełożone wodociągi azbestowe
w Jeżewie?
Wójt Gminy odpowiedział: wniosek został złożony i jeśli zaczniemy to pójdziemy już inną
„nitką”.
Radna Angelika Macura zapytała: czy jest możliwość postawienia znaku „ustąp
pierwszeństwa przejazdu” przy wyjeździe na drogę wojewódzką, tj. ulicę Oską i zawieszenie
lustra przy wyjeździe z ulicy Parczewskiego na ulicę Oską?
Wójt Gminy odpowiedział: jutro wyślemy pismo w tych sprawach.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1430 zamknął obrady XXIV sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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