PROTOKÓŁ NR XXV/2013
z obrad XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 28 marca 2013 r.
od godz. 1230 do godz. 1433 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 12 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Tomasz Banaszak, Lech
Kempiński, Kazimierz Żebrowski. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
3. Dyrektor Gminnej Przychodni w Jeżewie – p. Wioletta Pawlak
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2012 r.
Ochrona zdrowia na terenie gminy Jeżewo oraz analiza działalności Gminnej
Przychodni w Jeżewie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013,
c. zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za 2012 r.,
e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie za 2012 r.,
f. przyjęcia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014,
g. zakupu tablic interaktywnych dla oddziałów IV do VI szkół podstawowych
województwa kujawsko-pomorskiego,
h. zbycia mienia gminnego w miejscowości Krąplewice,
i. nabycia od Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
gruntu z przeznaczeniem na wewnętrzną drogę łączącą ulicę Kolejową
z ulicą Żeromskiego w Laskowicach,
j. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Jeżewo,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

k. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2013 roku.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXV 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.
Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o wykreśleniu punktu „9b”, z przyjętego porządku
obrad w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013
oraz o wprowadzenie do przyjętego porządku obrad punktu „9l” w sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jeżewo.
Przewodniczący Rady Gminy oraz radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę
w przyjętym porządku obrad. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad
sesji po zmianach, do którego radni nie wnieśli żadnych uwag.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad XXIV 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.
Radny Paweł Boguń złożył wniosek, który Przewodniczący Rady Gminy przełożył do
pkt. 10 obrad sesji.

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
oraz zaproszonych gości. Przedstawił następujące informacje:
Wszystkie drogi na terenie gminy są na bieżąco odśnieżane, więc mieszkańcy nie mogą
mieć pretensji, że gdzieś jest nie odśnieżone. Kwota już wydana na ten cel jest bardzo
wysoka, przeznaczone pieniądze z naszego budżetu uszczuplą znacznie możliwości
dołożenia środków finansowych na budowę chodnika czy modernizację dróg. Nikt nigdy
nie patrzy na to, że te środki, które idą na odśnieżanie mogłyby zostać przeznaczone na
jakiś inny konkretny cel, bardziej gospodarski, a i tak za chwilę „odpłyną”.
Wszystkie gminy w ostatnim czasie zajmują się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku na terenie gminy oraz jej obecną nowelizacją. Gospodarska śmieciowa nabiera
tempa. Informacje w tym temacie dostępne są w różnego rodzaju mediach. W ostatnim
okresie czasu odbyłem wiele spotkań w tym temacie z mieszkańcami w poszczególnych
sołectwach. I wszyscy mają ten sam problem: dlaczego 10 zł a nie 5 zł? Dlaczego to nie jest
za darmo? Wygląda to u nas w ten sposób, że zarejestrowało się 8 podmiotów, po to aby
wziąć udział w przetargu. Ogłoszony przetarg i jego rozwiązanie oraz okres od lipca do
grudnia, da obraz, ile gmina ma śmieci i ile to kosztuje. Wtedy Wysoka Rada będzie mogła
zdecydować czy stawkę za śmieci podnieść czy będzie możliwość jej obniżenia, bo na dzień
dzisiejszy jest to „wróżenie”. Brakuje nam jeszcze około 300 deklaracji od mieszkańców,
a 2100 deklaracji spłynęło. Cały czas jest jeszcze możliwość złożenia korekty do złożonej
deklaracji. Co do domków jednorodzinnych to będzie pojemnik zielony na śmieci mieszane,
pojemnik na popiół i cztery worki segregacyjne, w tym worek na bioodpady. Częstotliwość
wywozu tego worka zostanie ustalona terminie późniejszym. Na każdym worku będzie
zapis, co do tego worka należy wrzucić. Jest tutaj taki kruczek, że ustalona została średnia
krajowa i średnia wojewódzka na bioodpady i na naszą gminę przypada taka liczba ton
tych odpadów, że my na pewno zapłacimy karę. Nikt tych ustalonych średnich nie zbierze,
bo skąd one się wzięły nie wiadomo. Część ludzi tych śmieci zielonych nie wrzuci do tego
worka, tylko rozrzuci po ogrodzie, wrzuci do kompostu i wtedy nie będą się już one liczyły.
Gmina Jeżewo jako jedyna gmina w powiecie świeckim zdecydowała o pojemniku na
popiół, pozostałe gminy zostawiły ten problem mieszkańcom, którzy mogą go na przykład
wywieźć na śmietnisko za złotówkę za 1 tonę, ale jest to mało realne. Firma, która będzie
wywozić nasze śmieci będzie wywozić popiół w ustalonych terminach, które określone
zostały też w regulaminie, tj. raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, w zależności od potrzeb
mieszkańców. Kwota 10 zł po części zabezpieczy kwotę do zapłacenia firmie, która śmieci
będzie wywozić, gdyż będą sytuacje, że mieszkańcy za wywóz śmieci nie będą płacić
z różnych względów. Na przykład w miesiącu sierpniu wszyscy sumiennie zapłacą za
śmieci za miesiąc lipiec i gmina będzie mogła z tych środków zapłacić fakturę za wywóz
śmieci. Gdy firma wystawi fakturę, to odpłatność jest w terminie 14 dni i nikogo nie będzie
obchodziło czy gmina ma środki na zapłacenie i czy wszyscy mieszkańcy wywiązali się
z tego obowiązku. Firma wystawia fakturę i chce pieniądze. Oczywiście możemy wziąć

z innej „półeczki” na zapłacenie, ale później na tej „półeczce” zacznie robić się coraz
większa dziura. Nie może być też tak, że mieszkańcy którzy uczciwie będą płacić za śmieci,
będą musieli pokrywać koszty za tych, którzy płacić nie będą.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: pojemnik mieszany czy to jest pojemnik na śmieci,
które nie będą szły do worków segregacyjnych?
Wójt Gminy odpowiedział: tak
Radny Tadeusz Makowski zapytał: a szkło, szyby czy lustra?
Wójt Gminy odpowiedział: do worka z napisem szkło.
Pan Wójt nadmienił, iż umowy na wywóz śmieci mają zostać wypowiedziane.
W urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta jest przygotowany formularz, który należy
wypełnić wpisując tylko swoje dane i umieszczając swój podpis. Formularze te zostaną
przekazane odpowiednim firmom wywożącym śmieci z terenu gminy.
Radna Angelika Macura powiedziała: Panie Wójcie w temacie śmieci, może wywiesimy na
stronie taką informację, że w tym zakresie wszystkie informacje udzielane są: przez kogo,
gdzie, pod jakim numerem telefonu, nawet informację odnośnie wypowiadania umów.
Bardzo wielu mieszkańców korzysta ze strony internetowej, więc warto byłoby te
informacje tam zamieścić.
W dalszej części Pan Wójt powiedział, iż otrzymał zdjęcia, które zrobił mieszkaniec
Laskowic osiedla Kubsza, aby pokazać jak wygląda droga. Poinformował, że będzie
robiona na osiedlu Kubsza kanalizacja, ale najpierw grunt musi wyschnąć, a na drogi
niestety w chwili obecnej nie ma pieniędzy i nie będzie.
Nadmienił, iż droga powiatowa przez Piskarki będzie naprawiana nie wcześniej, jak za
miesiąc, po rozstrzygnięciu przetargu przez Powiatowy Zarząd Dróg, w tym roku
modernizowana jest droga Świecie-Czaple-Jeżewo, a w roku 2014 nastąpi modernizacja
drogi Pięćmorgi – Rulewo.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski zapytał: czy w modernizacji tej drogi
gmina Jeżewo będzie uczestniczyć finansowo?
Wójt Gminy odpowiedział: nie, my w tej drodze nie będziemy uczestniczyć finansowo.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 7.
Pan Wójt przedstawił informację z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej. Spółka Wodna zajmuje się konserwacją i właściwą eksploatacją
urządzeń melioracyjnych oraz drenowaniem gruntu. W 2012 roku Spółka dokonała
konserwacji 10 km rowów w miejscowości: Ciemniki, Jeżewo, Białe Błota, Belno i Osłowo.
Wykonywane prace, polegały na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych ze skarp,
wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp, odmulaniu i pogłębianiu dna rowu,
usuwaniu zakrzeczeń rosnących na skarpach i wykaszaniu trawy. Również oddelegowani
do tych prac są pracownicy , którzy zatrudnieni zostali w ramach prac publicznych.

Środki finansowe spółki to: składki członkowskie – 6.710,50 zł, dotacja z Urzędu Gminy –
1.275,00 zł, dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 1.900,00 zł, dotacja Starostwa
Powiatowego – 10.300,00 zł . Starostwo daje najwięcej na spółki wodne, ponieważ jest to
zadanie Starostwa. W tym roku Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe przekaże
mniejszą dotację spółką, które nie zbierają składek członkowskich, czyli tam gdzie nie ma
własnych pieniędzy /sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2012 r. stanowi załącznik do
protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za przedstawienie powyższej
tematyki. Następnie poprosił obecną Panią Dyrektor Gminnej Przychodni Wiolettę
Pawlak o przedstawienie analizy z działalności Gminnej Przychodni.
Pani Dyrektor witając Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego, Pana Wójta oraz
wszystkich obecnych powiedziała: Drodzy Państwo, to był bardzo trudny rok, szczególnie
na początku 2012, gdy stanęliśmy przed problemami, o których dotychczas nie mieliśmy
pojęcia, tj. refundacja leków, zmiany i zawirowania ustawowe czy brak lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej. Ale przetrwaliśmy ten czas i nadal Gminna Przychodnia
w Jeżewie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Od 3 kwietnia
2012 r. pełnię funkcję Dyrektora tejże Przychodni, organem założycielskim jest Rada
Gminy Jeżewo, a organem inicjującym, doradczym i opiniodawczym jest Rada Społeczna
Gminnej Przychodni w Jeżewie. Przychodnia zatrudnia 12 pracowników na umowę o pracę,
w tym: 2 mgr rehabilitacji na ½ etatu, 4 pielęgniarki, 1 położną, 2 pomoce
stomatologiczne, 1 rejestratorkę, 1 sprzątaczkę oraz 1 księgową na ½ etatu, z którą
współpraca układa się znakomicie, ponieważ jest osobą oszczędną i mamy z tego tytułu
same korzyści. Ponadto Przychodnia zatrudniała w 2012 r. osoby na umowy cywilnoprawne, tj. 3 lekarzy stomatologów, w chwili obecnej jednak jest dwóch, gdyż Pani Doktor
Kinga Kowalik, która pracowała u nas od 01.01.2013 r. odeszła w związku z urodzeniem
dziecka, następnie mamy pięciu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: 2 lekarzy
pediatrów, 2 internistów i felczera, jest jeden ginekolog oraz 3 osoby na umowę zlecenie, tj.
informatyk, palacz i kierowca. Przychodnia oprócz świadczeń w ramach podstawowej
opieki medycznej, stomatologicznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej realizuje również
programy profilaktyczne dotyczące gruźlicy, układu krążenia i raka szyjki macicy. Pacjenci
w roku 2012 mieli szansę skorzystania z odpłatnych usług urologa, przeprowadzone
zostały nieodpłatne badania okulistyczne, odpłatne badania dopplerowskie żył oraz
badania profilaktyczne dotyczące cukrzycy i poziomu cholesterolu, a Panie mogły
skorzystać z badań mammograficznych. Istnieje możliwość skorzystania z usług
laboratorium KAL-LAB w Świeciu, które wykonuje badania na zlecenie tutejszych lekarzy
lub odpłatnie na własne życzenie. Na dzień 31.12.2012 r. zaopcjowanych było 4.749
pacjentów. Ogółem odnotowano 21.750 porad podstawowej opieki zdrowotnej, w tym
4.965 dzieci. Gminna Przychodnia zakupiła nowy program komputerowy wraz ze sprzętem
komputerowym do rozliczania się z Narodowym Funduszem Zdrowia na kwotę 24.663,96
zł. Jest to program rekomendowany przez NFZ dlatego nie mamy większych problemów
z rozliczaniem. Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Inspekcji Sanitarnej wyposażono
gabinety i toalety w dozowniki do mydła, ręczników jednorazowych i papieru na ogólną

kwotę 4.104,00 zł oraz zakupiono 8 szaf metalowych do odzieży w cenie 3.985,20 zł .
Zakupiono nowe wyposażenie do gabinetu zabiegowego i nowe biurka do gabinetów
lekarskich w wysokości 10.000,00 zł . Dodatkowymi kosztami była ugoda zawarta w Sądzie
pomiędzy byłym Dyrektorem Gminnej Przychodni Piotrem Grelą a Przychodnią
w wysokości 10.000,00 zł . Ponadto ponieśliśmy koszty pełnomocnictwa procesowego
w wysokości 4.428,00 zł . Działalność finansowa Gminnej Przychodni przedstawia się
następująco: z przychodów jakie osiągnęła Gminna Przychodnia w 2012 r. to: przychody
z NFZ, który przekazał nam 1.317.663,57 zł, przychody za badania lekarskie,
laboratoryjne, szczepienia, koszty eksploatacyjne, pozostałe usługi, odsetki oraz pozostałe
przychody operacyjne. Razem przychody wyniosły 1.366.562,59 zł. Koszty jakie Gminna
Przychodnia poniosła w 2012 r. to kwota 1.345.565,56 zł i są to głównie koszty związane
z : amortyzacją, zużyciem materiałów, zużyciem energii, podatki i opłaty, wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe.
Wynik finansowy GP jest dodatni i wynosi 20.997,03 zł . Lokatę jaką posiada GP to kwota
434.203,26 zł, a środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynoszą 7.121,91
zł . W bieżącym roku Przychodnia dokonała modernizacji pomieszczeń, zgodnie
z zaleceniami SANEPID-u, który nas kontroluje, a związane jest to z ustawą o lecznictwie,
która narzuciła pewne obwarowania i musimy sprostać temu zadaniu, tj. zaadoptowano
pomieszczenie na kabinę prysznicową oraz wydzielono pomieszczenie gospodarcze dla
sprzątaczki, wykafelkowano ubikację dla pacjentów oraz dla personelu. Koszt tego
przedsięwzięcia to kwota 40.000,00 zł .
Na zakończenie Pani Dyrektor Wioletta Pawlak podziękowała za możliwość
przedstawienia informacji z działalności Gminnej Przychodni /sprawozdanie Gminnej
Przychodni za 2012 stanowi załącznik do protokołu/.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do Pani Dyrektor.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: czy my jako przychodnia przegraliśmy sprawę z byłym
dyrektorem?
Pani Dyrektor odpowiedziała: nie, to nie była kwestia przegranej sprawy, była to ugoda
jaką zawarliśmy z Dyrektorem Grelą, ponieważ sprawa odbywająca się w Sądzie w Świeciu
wypadła na naszą korzyść. Pan Doktor przegrał sprawę i odwołał się do Sądu
Apelacyjnego w Bydgoszczy i tam po prostu dokonaliśmy ugody pomiędzy Przychodnią
a Panem Doktorem, ponieważ koszty przerosłyby kwotę tego zadośćuczynienie, tych
10.000 zł, była to taka rekompensata ugodowa, żeby dalej w to nie brnąć, w tę całą
sytuację.
Radny Paweł Boguń powiedział: czyli z tego odwołania wynika, że Pan Grela mógłby
wygrać, tak to wynika, skoro była ugoda, bo jeśli ktoś przegrywa to ponosi wszystkie
koszty.
Pani Dyrektor odpowiedziała: tak, to prawda, ale trudno jest powiedzieć jak ta sprawa by
się zakończyła. Prawnicy zasugerowali nam ugodę, a sprawa mogłaby ciągnąć się latami.
Problem tkwił w rozwiązaniach ustawowych.
Radny Paweł Boguń powiedział: dobrze rozumiem, dziękuję.
Radny Józef Śpica zapytał: co z krioterapią?

Pani Dyrektor odpowiedziała: problem krioterapii jest analizowany nie po raz pierwszy.
Powiem szczerze, że pytałam jakby tę sprawę można było rozwiązać. Rozmawiałam z NFZ,
pytałam czy mogłaby to być kwestia partycypacji pacjentów w tę sferę. Odradzano mi to.
Krioterapia jest dość kosztowna, co na chwilę obecną mogłoby spowodować, że od połowy
roku pacjenci nie są przyjmowani na rehabilitację bo zabraknie pieniędzy na ten cel.
Kontrakt na rehabilitację i specjalizację ginekologiczną jest tak niewielki, że przerosłoby
to koszta, które są zaplanowane, koszta z tego kontraktu. Wiem, że jest urządzenie, ale
jego wyposażenie i badania przypadłoby na punkty, które idą właśnie z tego kontraktu.
I mogłoby się zdarzyć tak, jak mamy sytuację z ginekologiem. Proszę sobie wyobrazić, że
nasza położna rejestruje pacjentki już na miesiąc wrzesień, a mamy dopiero koniec marca.
Chodzi o to żeby nie było tak, że rehabilitacja przez pół roku stoi nieczynna z uwagi na to,
że uruchomiliśmy krioterapię.
Wójt Gminy powiedział: rozmawialiśmy już, że może gmina dołożyłaby do tego zadania,
ale NFZ nie chce aby gmina do czegokolwiek dokładał, bo nastąpi sytuacja, że NFZ odpisze
nam te punkty. Nie mogą być łączone środki Narodowego Funduszu ze środkami
samorządowymi.
Pani Dyrektor powiedziała: Narodowy Fundusz Zdrowia wręcz odradzał stosowania
takich praktyk. Rozwiązania prawne są nieczytelne i nie jasne i to powoduje problemy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: nie znałem stanowiska, że Narodowy Fundusz
odrzuci kontrakt na rehabilitację jeśli krioterapia będzie robiona poza kontraktem, gdyby
azot był sfinansowany ze środków gminnych.
Pani Dyrektor powiedziała: nie może być poza kontraktem.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: a jeśli sprzęt zostałby wycofany, zgłaszamy, że
go nie mamy i jest to gminny sprzęt, są chyba jakieś rozwiązania, musimy coś zrobić, nie
zgadzam się, aby urzędnicy NF stawiali nam bariery. Uważam, że należy napisać do kogoś,
kto nas zrozumie.
Pani Dyrektor odpowiedziała: na chwilę obecną Narodowy Fundusz Zdrowia płaci i żąda,
a my musimy tym żądaniom sprostać.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: czy w momencie gdybyśmy wystąpili do
Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację w tym temacie, przedstawili nasz problem,
a rozwiązanie tego problemu mogłoby stworzyć ścieżkę dla innych samorządów, które
borykają się z podobnymi problemami. Idea jest słuszna, chcemy pomóc naszym
mieszkańcom, żeby nie jeździli gdzieś daleko na tego typu zabiegi, a wiemy jaki jest długi
okres oczekiwania na taki zabieg, na przykład w Świeciu. Jeśli nie ma się znajomości to
zapisy są na miesiąc lipiec lub sierpień.
Pani Dyrektor odpowiedziała: ale tak jest wszędzie.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: co nie jest normalne, a my jesteśmy po to, żeby
tworzyć normalność, a nie głupotę, więc uważam, że musimy znaleźć wspólnie jakieś
rozwiązanie, pisać wszędzie z prośbą o rozwiązanie tego problemu. Może skorzystajmy
z tej drogi do Ministerstwa jako organu nadrzędnego. Zostanie przedstawiona sprawa
i niech nam pomogą ją rozwiązać.
Pani Dyrektor odpowiedziała: myślę, że nie będzie definitywnego rozwiązania w tej
kwestii. Powiedzą, iż mamy sprzęt zgłoszony, mamy kontrakt to mamy korzystać, a że

kontrakt jest szczątkowy, który wystarcza na pokrycie bieżących potrzeb mieszkańców
i nie tylko, bo korzystają z naszego punktu rehabilitacji mieszkańcy innych gmin. Także nie
wiem, czy to coś pomoże, ale oczywiście będziemy próbować, ale rezultat jest raczej
wiadomy. My możemy w ramach kontraktu korzystać, ale kontrakt skończy się w połowie
roku , gdzie trzeba będzie opłacić rehabilitantów, oni nie będą mieli pracy, gdyż kwestia
krioterapii załatwi cały kontrakt, całe półrocze. Gdy gminy ościenne dowiedzą się, że
mamy coś takiego, to również będą chciały skorzystać.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: jeżeli będziemy mieli to w kontrakcie, szukajmy
dalej jakiegoś rozwiązania.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: czy nie można by wrócić do sytuacji jaka była kiedyś,
że przychodzi pacjent tylko po leki i recepta zostaje wypisana w rejestracji, a niekoniecznie
tworzyć kolejki.
Pani Dyrektor odpowiedziała: w obecnej chwili, kiedy jest wzmożona ilość zachorowań
jest to po prosu niemożliwe. Kolejki są do lekarzy zarówno rano, jak i popołudniu i nie ma
możliwości, aby położyć lekarzowi ileś kart, aby po godzinach wypisywał recepty. Dlatego
nie umiem znaleźć jakiegoś innego sensownego rozwiązania.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: przychodzą ludzie przewlekle chorzy, którzy
zazwyczaj biorą te same leki.
Pani Dyrektor odpowiedziała: tak, ale lekarz pyta o ciśnienie, o inne parametry i zmienia
czasami lek, zmienia dawkę tego leku lub odstawia na jakiś czas. Nie ma być regułą, że
ludzie biorą leki przez lata bez konsultacji. Chcemy poprawiać jakość leczenia.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: w innych przychodniach jesteśmy rejestrowani na
określoną godzinę i plus, minus 15 minut. Czy tego sposobu nie można byłoby przenieść na
grunt naszej przychodni?
Pani Dyrektor odpowiedziała: jest to bardzo trudne, gdyż taka rejestracja godzinowa
sprawdza się najlepiej u lekarzy specjalistów, gdzie wiadomo ile trwać będzie dana wizyta,
nam trudno pytać pacjenta po co idzie do lekarza i jak długo będzie trwała wizyta. Trudno
jest przewidzieć pobyt pacjenta w gabinecie lekarza. Czy to będzie minuta, bo idzie po
zaświadczenie, czy 5 minut, bo idzie po receptę, czy 15 minut, bo będzie musiał być
zbadany.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: a mimo tego, tak jest u niektórych lekarzy
w podstawowej opiece zdrowotnej.
Pani Dyrektor powiedziała: tak jest, ale wtedy przekłada się to na ilość, ponieważ jest
przyjętych na przykład 30 osób, a u nas na zmianie jest przyjętych 60 osób.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: ale ja wiem ilu jest pacjentów przyjmowanych
u innych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pacjenci przyjmowani są na godziny.
Rozumiem, że trudno byłoby ustalić ten czas z dokładnością do 5 minut, ale z dokładnością
do 15 minut dałoby radę. Uważam, że należy szanować swój czas i czas pacjenta.
Pani Dyrektor powiedziała: to prawda, ale były też różne rozwiązania tego typu i się nie
sprawdziły. Pytałam koleżanki, które pracują tu przez lata. Był system numerkowy, który
też się nie sprawdził, a nie chciałabym powielać tych błędów.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: a może należy skorzystać z doświadczeń tych,
którzy to robią i którym to wychodzi. Bo są takie przychodnie niekoniecznie gminne, ale
w ten sposób działają.
Pani Dyrektor powiedziała: zgadza się, ale sprawdza się to najczęściej wśród lekarzy
specjalistów. Ale jestem otwarta na zmiany i popytam w innych przychodniach, które w ten
sposób funkcjonują.
Radny Paweł Boguń powiedział: jako przykład podam rejestrację na numerki. Stosuje się
określoną liczbę numerków, a po ich wykorzystaniu kolejni pacjenci są rejestrowani po tej
kolejce, również dana liczba, ale tyle ile lekarz przyjmie w czasie godzin przyjęć.
Pani Dyrektor powiedziała: jest to trudne, bo przecież nie można z gorączką czy z angina
chodzić do następnego dnia.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: u nas jest tak dobrze, że w dniu, w którym chcę
iść do lekarza, to jest przyjęta, więc nie jest tak źle.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Dyrektor Gminnej Przychodni za
przedstawione informacje oraz udzielone odpowiedzi na pytania. Następnie Pan Wójt
podziękował Pani Dyrektor za rzetelnie wykonywaną pracę oraz za bardzo dobrą
współpracę.
Przewodniczący Rady Gminy P. Marek Wiśniewski ogłosił 5 minut przerwy.
O godz. 13.41 obrady opuścił radny Józef Smoczyk.
W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o omówienie
projektów uchwał w następujących sprawach:
Ad. 9a. i 9c.
Skarbnik Gminy powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz szanownych gości,
następnie przedstawił wprowadzone zmiany na do budżetu gminy na 2013 r.
Poinformował, iż wprowadzone zmiany do budżetu gminy na 2013 r. dotyczą planu
dochodu i wydatków w następujących rozdziałach: zasiłki i pomoc w naturze –korekta na
minus o kwotę 19.700 zł, zasiłki stałe – korekta na minus o kwotę 3.900 zł, w rozdziale
dotyczącym ośrodków pomocy społecznej wprowadzono korektę na plus na kwotę 3.800 zł
Są to zmiany wprowadzone decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W związku
z decyzją Ministra Finansów zmniejszeniu uległa subwencja ogólna oświatowa o kwotę
78.433 zł . Środki na tę kwotę zostały pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia,
częściowo z wydatków na usługi i zakupy. Środki te były zaplanowane z dużą rezerwą,
więc nie stanowi to dla nas zagrożenia. Jednak w ciągu roku chociaż część tych środków
trzeba będzie znaleźć. Na odśnieżanie przeznaczona została kwota 50.000 zł, o którą
zmniejszono plan z rozdziału dotyczącego środków urzędu gminy i z wynagrodzeń.
W ciągu roku otrzymamy środki m.in. zwrot z funduszu sołeckiego, na koniec roku wpłyną
środki z podatku dochodowego, myślę że będziemy mogli dzięki temu zrekompensować te
zmniejszone wydatki na wynagrodzenia, które należało przenieść. Jest możliwość
podwyższenia dochodów, tj. podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Na ten rok były

zaplanowane niższe dochody z tego tytułu niż w roku poprzednim. Byłaby to możliwość
podreperowania budżetu, ale uważam, że te możliwość zostawimy na koniec roku.
Zwiększono dochody na Szkołę Podstawową w Krąplewicach, z tytułu darowizny na kwotę
5.000 zł od firmy Mondi. Pieniądze te przeznaczone zostaną na zakup tablicy
interaktywnej.
Wszystkie wprowadzone zmiany przedstawione zostały w załącznikach do projektu
uchwały.
Skarbnik Gminy poinformował, iż do uchwały z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2013 r. należy wprowadzić korektę zapisów
w § 2 oraz w § 14 podjętej uchwały, zgodnie z sugestiami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy. Korekta § 2 dotyczy wykreślenia punktu 2 tego
paragrafu a brzmienie punktu 3 będzie zmienione ze względu na numerację załącznika.
Natomiast korekta § 14 związana jest ze zmianą brzmienia z: „Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego” na „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
Następnie Pan Skarbnik poprosił o pytania do przedstawionych projektów uchwał.
Pytań nie było. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013, poddając
projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/185/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2013 rok, poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/187/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9d.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Wiesławę Ziółkowską o przedstawienie
sprawozdania dotyczącego funkcjonowania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jeżewie.
Pani Wiesława Ziółkowska powiedziała: pokrótce przedstawię informację, co działo się w
2012 r. w Gminnej Bibliotece , na co wydaliśmy, na co przeznaczyliśmy otrzymane środki
finansowe. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie to instytucja kultury w skład, której
wchodzą dwie biblioteki z siedzibą w Laskowicach i w Jeżewie. Księgozbiór bibliotek liczy

25.861 egzemplarzy, z czego w Jeżewie jest 12.237, a w Laskowicach 13.624. W 2012 r.
zakupiono 337 książek za sumę 8.091 zł z czego na 164 książki otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie 4.091 zł z Biblioteki Narodowej, jest to tzw. dotacja
ministerialna. Biblioteka w Jeżewie uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 2.629,35 zł
na realizację projektu pod nazwą „Zarowerowani Jeżewianie” z programu „Działaj
Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce. Projekt ten ogłoszony został przez Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”.
Projekt napisała Magdalena Potulska pracująca w jeżewskiej bibliotece na stanowisku
instruktora.
Następnie Pani Wiesława Ziółkowska przestawiła sposoby propagowania czytelnictwa
zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród osób dorosłych. Omówiła również
organizację spotkań kulturalno-wypoczynkowych /sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jeżewie za 2012 r. stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Ziółkowskiej za przedstawione
sprawozdanie, jak również za zaangażowanie w działalność nie tylko na rzecz
propagowania czytelnictwa, ale też kultury i wypoczynku.
Odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za 2012
r., poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/188/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek
Kultury w Jeżewie za 2012 r.,
Poprosił o pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały, który omówiony
został na posiedzeniach Komisji. W związku z brakiem uwag i innych propozycji dla
przedstawionego projektu, przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/189/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9f.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Wójta o wprowadzenie do projektu uchwały
w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Pan Wójt powiedział: cieszymy się, że taki fundusz sołecki powstał i niech jest jak
najdłużej. Widać wykorzystane środki z tego funduszu w poszczególnych sołectwach.
Zachęciło to mieszkańców do działań, do wspólnego przebywania. Świetlice wiejskie
zostały pięknie odremontowane. Dziękujemy za solidne wykorzystanie tych środków, bo to
od sołtysów zależy w jakim celu środki te będą wykorzystywane i aby sołectwa naszej
gminy mogły otrzymać pieniądze na realizację zamierzonych zadań. Rada Gminy musi
podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego
rok, w którym wydatkowane zostaną środki. Pieniądze te są zagwarantowane w budżecie
gminy dla danego sołectwa na wykonanie zadań, które będą służyły poprawie życia
mieszkańców.
Pan Wójt poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie
przyjęcia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014, poddając projekt uchwały pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXV/186/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
o omówienie kolejnych projektów uchwał w sprawie:

poprosił

Wójta

Gminy

Ad. 9g.
Pan Wójt poinformował, iż złożona została deklaracja udziału Gminy Jeżewo
w projekcie pn. „E-usługi – E organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanych
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007 -2013. W ramach uczestnictwa w tym projekcie szkoły
podstawowe otrzymają siedem zestawów do interaktywnego nauczania dla klas IV –VI,
co poprawi efektywność procesu kształcenia. W związku z tym, że poziom
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 75 % wartości
zadania, wkład własny Gminy Jeżewo nie przekroczy poziomu 25 %. Przewiduje się
szacunkowo, że koszt jednego zestawu tablic interaktywnych wyniesie 3.779,39 zł za
jedną tablicę interaktywną wkładu własnego Gminy Jeżewo na rok bieżący. Ponadto
przystępując do realizacji powyższego projektu, gmina musi zapewnić utrzymanie łącza
internetowego w szkołach podstawowych, w których będą zainstalowane tablice
interaktywne przez okres 5 lat od daty realizacji projektu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zakupu tablic
interaktywnych dla oddziałów IV do VI szkół podstawowych Gminy Jeżewo w
ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie
kujawsko-pomorskim
poprzez
zbudowanie
systemu
dystrybucji
treści

edukacyjnych”. Poprosił o pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały, który
omówiony został na posiedzeniach Komisji. W związku z brakiem uwag i innych
propozycji dla przedstawionego projektu, przeszedł do głosowania. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/190/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9h.
Pan Wójt poinformował, że Zarząd Fermy w Krąplewicach zwrócił się z wnioskiem
o wykup działki położonej w obrębie ewidencyjnym Krąplewice. Okazało się, że działka
ta jest drogą gminną, a z niewiadomych przyczyn w latach osiemdziesiątych została
przekazana lasom państwowym. W chwili obecnej działka ta jest zabudowana
budynkiem magazynowym i nie spełnia funkcji komunikacyjnej. W związku z tym
złożony został wniosek o jej wykup dla uregulowania sytuacji prawnej zarówno dla
Fermy Krąplewice, jak i gminy. Do projektu uchwały załączona została mapka
obrazująca położenie działki. Została przygotowana wycena, koszt tej drogi to 20 zł za
m2 .
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia mienia
gminnego w miejscowości Krąplewice.
Poprosił o pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały, który omówiony
został na posiedzeniach Komisji. W związku z brakiem uwag i innych propozycji dla
przedstawionego projektu, przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/192/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9i.
Wójt Gminy poinformował, iż wykup gruntu ma na celu zapewnienie ciągu
komunikacyjnego pomiędzy wskazanymi ulicami. Zostanie utworzona droga
wewnętrzna, która będzie dodatkowo poszerzona o pas gruntu wydzielony z innej
działki, która jest własnością gminy. Dzięki temu zostanie przygotowany sprawny
dojazd zarówno dla służb specjalistycznych, jak ratownictwo medyczne czy straż
pożarna oraz dla mieszkańców. Do projektu uchwały została dołączona mapka
obrazująca określony teren.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia od Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych gruntu z przeznaczeniem na
wewnętrzną drogę łączącą ulicę Kolejową z ulicą Żeromskiego w Laskowicach,

Poprosił o pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały, który omówiony
został na posiedzeniach Komisji. W związku z brakiem uwag i innych propozycji dla
przedstawionego projektu, przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.

Uchwała Nr XXV/193/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9j.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo wraz z opinią Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w Świeciu, która pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany
do powyższego regulaminu /opia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Świeciu stanowi załącznik do
protokołu/. Projekt regulaminu stanowi załącznik do projektu uchwały, który reguluje
zasady wywozu śmieci z terenu gminy od 1 lipca po nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 6 marca. Wprowadza nowe
możliwości dostosowania przepisów ustawy przez gminy, jak również wskazuje
określone uprawnienia dla wójta gminy czy rady gminy. Wobec powyższego aby
umożliwić i usprawnić realizację zadań związanych z powyższymi zmianami należy
„znowelizować” również regulamin dla gminy Jeżewo, który podjęty został
14 grudnia 2012 r.
Radna Angelika Macura powiedziała: proszę o zapis na stronie internetowej odnośnie
uwag oraz informacji o częstotliwości wywozu śmieci, tak aby każdy kto wejdzie na stronę
mógł zobaczyć co, gdzie i jak.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: dobrze byłoby aby było określone, co gdzie
wkładamy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: to właśnie w tym regulaminie jest.
Radna Angelika Macura powiedziała: najlepsza byłaby ulotka informacyjna.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: dobrze byłoby również podać numer telefonu do
osoby, u której można się dowiedzieć jak te sprawy śmieciowe będą załatwiane.
Wójt Gminy odpowiedział: ulotka jest już gotowa. Każdy otrzyma tę ulotkę do domu,
zostaną również wyłożone w sklepach. W ulotce znajdzie się informacja o numerze
telefonu i osobie do kontaktu w tym temacie, a także informacje co wkładamy do danego
worka, a czego wkładać nie wolno.
Radny Paweł Boguń powiedział: a może przygotować większe plakaty informacyjne
i wywiesić na witrynie sklepowej.
Wójt Gminy powiedział: ulotka chyba będzie lepsza, bo trafi do ręki każdego mieszkańca.
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał
powyższy projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała w sprawie

zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo,
została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/194/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9k.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Jeżewo w 2013 roku. Projekt ten został również przedstawiony
i omówiony na posiedzeniu Komisji. Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy
poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/191/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9l.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jeżewo. Przedstawił
propozycję stawki w wysokości 4,95 brutto za 1 m3. Stawka ta obowiązywałaby
w latach 2013 – 2014.
Pan Wójt odniósł się do tej propozycji w sposób pozytywny i zaproponował aby stawka
ta obowiązywała do 2015 r., tak by zablokować wcześniejsze jej podnoszenie przed
2015 rokiem. Poinformował, że podwyższenie stawki związane jest z wodami
opadowymi, które trafiają do kanalizacji sanitarnej. Firma „Borowiak” poinformowała, iż
11 tys. m3 wód opadowych trafiło do oczyszczalni, jest to więcej aniżeli pobrano wody.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał powyższy projekt
uchwały, poddając ją pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwał została podjęta 8 głosami „za”, 3 głosami „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XXV/195/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku
obrad. Przedstawił wniosek Pana Pawła Bogunia w sprawie prośby mieszkańca osiedla
Kubsza w Laskowicach, który zwraca się z prośbą o odprowadzenie nadmiernej ilości
wody oraz wyprofilowanie ulic równiarką. Prośba ta motywowana jest bezpiecznym
dotarciem mieszkańców do swoich posesji. Chodzi o ulice Ks. Dembieńskiego,

Sas-Jaworskiego, Parczewskiego. Dołączone zostały zdjęcia ulic w obecnym stanie.
Przewodniczący Rady przekazał pismo Panu Wójtowi z adnotacją, że jak tylko warunki
pogodowe ulegną poprawie to wskazane ulice zostaną przygotowane do użytkowania.
Radna Angelika Macura powiedziała: Pan Wenerski również w tym e-mailu prosi przy
następnej zimie o odśnieżenie chodnika wzdłuż ulicy Oskiej, bo dzieci musiały chodzić ulicą
Oską, ponieważ nie mogły przecisnąć się przez śnieg na chodniku.
Wójt Gminy powiedział: mieszkańcy dostaną w przyszłym roku przed rozpoczęciem zimy
kurendę z informacją o obowiązku odśnieżenia chodnika przylegającego do posesji.
Odnośnie sprawy ulic, którą poruszył również pan Wenerski, musimy poczekać na poprawę
pogody, spadnie woda i wtedy będzie możliwość ich naprawienia.
Mieliśmy sprawę parku w Laskowicach, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
poinformowała, że na dzień dzisiejszy żadne grunty ani parki ani lasy, nie będą przez Lasy
Państwowe wyprzedawane. Lasy Państwowe nie mogą sprzedawać gruntów należących do
Skarbu Państwa, chyba że otrzymają taką zgodę od Prezesa Rady Ministrów.
Na ulicy Dębowej w Jeżewie zostanie postawiony znak „zakaz wjazdu samochodom
ciężarowym”.
Sprawa marketu w Jeżewie, firma zbliża się do końca załatwienia spraw formalnych.
Muszą uzyskać jeszcze pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego.
Firmy wiatrowe, pozwolenia na budowę są wydane dla 10 wiatraków, brakuje jeszcze
opinii jednego ze stowarzyszeń z Warszawy.
W sprawie biogazowni, jak tylko zginie śnieg to biogazowni rusza, tak jak my z kanalizacją
na osiedlu Kubsza w Laskowicach.
Radna Angelika Macura zapytała: mam pytanie odnośnie lustra na ulicy Parczewskiego,
czy jest jakaś odpowiedź?
Wójt Gminy odpowiedział: pismo zostało wysłane w tej sprawie do Zarządu Dróg
Wojewódzkich, ale nie ma jeszcze odpowiedzi.

Ad. 11.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1433 zamknął obrady XXV sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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