PROTOKÓŁ NR XXVI/2013
z obrad XXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 26 kwietnia 2013 r.
od godz. 1330 do godz. 1510 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Marek Wiśniewski – Przewodniczący Rady Gminy
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności
udział wzięło 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: Wiesława Ziółkowska.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie – p. Ewa Traczyk
Główna Księgowa Gminnej Przychodni w Jeżewie – p. Danuta Kaczmarek

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2012 r.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za
2012 r.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXVI 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 14 radnych, co
stanowi quorum upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 3
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji jak
wyżej, do którego radni nie wnieśli żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad XXV sesji VI kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do protokołu,
który w sposób zwyczajowo przyjęty jest zawsze do wglądu w biurze Rady. Uwag do
protokołu nie wniesiono, a więc poddał protokół pod głosowanie w wyniku, którego
został przez Radę przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad. 6.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do
kolejnego punktu porządku obrad.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego Rady
oraz zaproszonych gości. Przedstawił następujące informacje: jedna z ważniejszych
kwestii, którą zajmowaliśmy się wspólnie ze Starostwem Powiatowym dotyczy dróg
powiatu świeckiego. Przygotowany materiał musi zostać jeszcze zatwierdzony na sesji
rady powiatu. Dróg powiatu na terenie gminy jest dość sporo, powiem o tych drogach,
które będą modernizowane i do których, my będziemy się dokładać. Rok 2013 jest
realizowany, tj. droga Świecie-Czaple-Jeżewo do ronda, a drogę tę modernizuje firma
SKANSKA, w chwili obecnej w miejscowości Białe układany jest krawężnik pod chodnik.
Koniec tej inwestycji to 30 czerwca, a więc 1 lipca nastąpi oddanie do użytku. Rok 2015 to
modernizacja drogi Sulnowo – Jeżewo przez Piskarki, położona zostanie nowa
nawierzchnia, oczywiście o ile do tego czasu droga ta nie „rozjedzie” się całkowicie.
W chwili obecnej droga ta jest tylko naprawiana i to na chwilę. Następna droga, która
będzie robiona to Pięćmorgi - Lipinki, co roku będzie robiony 1 kilometr od Lipinek przez
Rulewo do Pięćmórg. Pierwszy kilometr jest już gotowy w Pięćmorgach, ten odcinek był
najgorszy i od tego momentu aż do Lipinek już będą wykładane tylko środki przez powiat,
my do tego już dokładać nie będziemy. Rok 2017 to droga ze Świecia do Jeżewa przez
Sulnowo. Wspólnie ze starostwem zrobimy drogę z Jeżewa do Pięćmórg. Droga Krąplewice
od Krzyża do skrzyżowania na Gródek i Osie, ten fragment jest drogą powiatową, jak

„wyjdzie” przetarg to będzie zrobiona jeszcze w tym roku. Jest to odcinek przy szkole.
Droga do Czerska Świeckiego jest przewidziana na rok 2020. Również wspólnymi siłami
będzie robiona droga powiatowa od Stolarni przez Buczek do Fermy Krąplewice. Z jednej
strony zrobiona przez biogazownię, z drugiej zrobiliśmy my z powiatem i teraz należy to
złączyć i to złączenie jest możliwe. Jestem po rozmowie z Panem Nadleśniczym z Osia,
który poinformował, że w przyszłym roku dołączy do nas i do powiatu i zrobimy razem ten
odcinek. Kolejna droga powiatowa z Jeżewa koło oczyszczalni ścieków do Ciemnik, będzie
realizowana prawdopodobnie w 2021 r., chyba że gmina część środków wyłoży. Tej drogi
w tym projekcie nie ma, gdyż projekt został przygotowany do 2020 r. przez Starostwo
Powiatowe. Czy gmina będzie miała połowę? Jak wiemy po ostatnich komisjach w
najbliższych 2 latach niestety środków finansowych nie będzie.
Na 2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował modernizację ulicy Długiej
w Laskowicach plus pobocza i nowe chodniki. Ale razem z Panem Dyrektorem ZDW
będziemy się starać aby projekt ten zrealizowany został w 2015 r.
Za dwa tygodnie będziemy razem z Panem Skarbnikiem podpisywać umowę na kwotę
1 mln zł z przeznaczeniem na kanalizację w Laskowicach. Po opłaceniu faktury
wykonawcy zostaje przedstawiona w urzędzie marszałkowskim i wtedy nastąpi zwrot
zainwestowanych środków. Tak jak w tym roku otrzymamy zwrot środków za świetlicę w
Pięćmorgach.
Otrzymaliśmy pismo w sprawie udziału w funduszu sołeckim w wysokości 40 %. Udział ten
został nam przyznany, wystarczy wysłać wniosek o płatność i ten procent od
wydatkowanej kwoty z funduszu sołeckiego dostaniemy od Skarbu Państwa zwrotu.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym i księdzem proboszczem z Laskowic uzgodniliśmy
powiększenie cmentarza w Laskowicach. Zostanie poszerzony o pas za cmentarzem
w kierunku Osia, który zostanie wyznaczony przez geodetę. Notarialnie przekazując ten
grunt zapiszemy, że jest to miejsce pochówku dla wszystkich mieszkańców czy są wierzący,
czy niewierzący, czy może innego wyznania. Dla każdego będzie miejsce na cmentarzu.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: omówiliśmy również z księdzem proboszczem
możliwość pochówku osób, które chcą zostać skremowane, musi zostać wyznaczone
miejsce na urny i przy zapisie notarialnym też trzeba będzie wskazać zagospodarowanie
terenu w tym celu, ująć to w plan, abyśmy wiedzieli jak to w przyszłości będzie wyglądać.
Wójt Gminy powiedział: w Jeżewie będzie wzór tego, odbędzie się spotkanie w maju z
księdzem proboszczem z Jeżewa i z sołtysem Jeżewa Panem Mirosławem Brzozowskim i
ustalimy, które miejsce zostanie wydzielone.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 7, prosząc Wójta
i Skarbnika Gminy o wprowadzenie do tematyki.
Ad. 7.
Wójt Gminy powiedział: wszyscy radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za rok 2012. Wstępnie sprawozdanie to zostało omówione na Komisjach, a w chwili

obecnej sprawdzaniem tego sprawozdania zajmuje się Komisja Rewizyjna, która
25 kwietnia miała pierwsze posiedzenie.
Skarbnik Gminy powiedział: sprawozdanie zawiera dane tabelaryczne i opisowoanalityczne z wykonania dochodów i wydatków, które przedstawia rzeczywistą sytuację
finansową gminy, pokazuje jakie zadania zostały wykonane i jakie osiągnięto efekty
gospodarcze przy udziale pozyskanych i wydatkowanych środków. Zawiera informację
z wydatków majątkowych, zadań zleconych oraz informacji o mieniu komunalnym zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych. Również zgodnie z przepisami wspomnianej
ustawy przedstawiona została wersja opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2011 – 2020 w odniesieniu do roku 2012. W skład WPF wchodzi prognoza kwoty
długu, Wieloletni Plan Inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia
przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państwa. Budżet gminy na 2012 r. uchwalono
z deficytem w kwocie 760.000 zł, który został sfinansowany z pożyczki zaciągniętej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Deficyt dotyczy części
niewykorzystanej pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na inwestycje drogowe. Pożyczka
zaciągnięta w EFRWP w Warszawie w kwocie 330.000 zł z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne z zakresu modernizacji dróg gminnych została w znacznej części
wykorzystana w roku 2011. Inwestycja ta jest realizowana w latach 2011 -2012,
w związku z czym pożyczka wykorzystana jest w roku 2012 na kwotę 90.000 zł na zadanie
pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krąplewice
II etap” o dł. 0,600 km, a kwota 470.000 zł przeznaczona została na modernizację dróg
gminnych w miejscowości Osłowo, Laskowice i Lipienki. W deficycie planowano środki
z pożyczki na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jeżewo-Czaple-Świecie
w wysokości 200.000 zł . W ciągu roku planowany deficyt zwiększono do wysokości
1.560.000 zł o kwotę planowanej pożyczki w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice. Pozostałe inwestycje planowane
do realizacji w 2012 r. finansowano ze środków własnych gminy, dotacji z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, środków pozyskanych z Unii Europejskiej i dotacji Urzędu
Wojewódzkiego. Pozyskano środki z UE w kwocie 196.226,40 zł na budowę świetlicy
wiejskiej w Pięćmorgach, parkingu wokół świetlicy w Ciemnikach oraz ścieżki rekreacyjnej
na terenie parku przy jeziorze Jeżewko. Większość z pozyskanych środków wpłynęła na
rachunek gminy dopiero w 2013 r. Zadania inwestycyjne, które gmina wyznaczyła sobie
jako priorytetowe do realizacji w roku 2012 to przede wszystkim wodociągowanie wsi,
modernizacja dróg, budowa i modernizacja świetlic wiejskich, budowa chodników i inne
inwestycje przy wykorzystaniu funduszu sołeckiego. Udzielona również została pomoc
finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem
chodnika przy drodze powiatowej Jeżewo-Czersk Świecki. Z zaciągniętych w latach
poprzednich pożyczek i kredytów pozostały jeszcze do spłaty: pożyczka z WFOŚiGW
w Toruniu na sfinansowanie inwestycji ujęcia wody w miejscowości Dubielno, Ciemniki,
Taszewko wraz z rozprowadzeniem sieci, do spłaty 1.714.286 zł do 2016 r., kredyt z Banku
Spółdzielczego w Nowem na modernizację ulicy Głównej w Jeżewie, do spłaty 449.133 zł,
kredyt zostanie spłacony w 2014 r., wykup wierzytelności zaciągnięty do 2020 r. na

zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki,
Czersk Świecki, do spłaty pozostała kwota 1.939.676,77 zł, pożyczka zaciągnięta w kwocie
240.000 zł w roku 2011 (I transza) i w 2012 r. (II transza) w kwocie 90.000 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadania dotyczące
przebudowy drogi gminnej Taszewskie Pole – Ciemniki III etap w kwocie 150.000 zł oraz
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krąplewice I etap
w kwocie 90.000 zł i II etap też w kwocie 90.000 zł . Do spłaty pozostało 242.000 zł do
końca września 2015 r.
Następnie Pan Skarbnik poprosił o pytania do przedstawionego sprawozdania. Na czas
obrad pytań nie było. W związku z brakiem pytań do Skarbnika Gminy, Przewodniczący
Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 8.
Pan Wójt powiedział: W przedstawionym sprawozdaniu znalazły się organizacje
pozarządowe pożytku publicznego, które korzystają z budżetu gminy, a są to przede
wszystkim kluby sportowe, takie jak: „Czarna Podkowa” Gródek – jeździectwo konne,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”,
Gminny Ludowy Klub Sportowy „TOR” i kluby te biorą udział w konkursach na ogłaszane
środki finansowe. Wszystkie inne organizacje pozarządowe korzystają z pieniędzy
budżetowych w zakresie organizacyjnym, merytorycznym, gdyż nie są organizacjami
pożytku publicznego i nie są zarejestrowane, nie mają statutu. Nasza gminna organizacja
kobiet nazwana „Radą Kobiet” stara się o rejestrację najpierw w powiecie a później
w Krajowym Rejestrze Sądowym, aby móc stać się organizacją pożytku publicznego
i występować o środki finansowe na swoją działalność. Mogą występować o środki, ale
tylko w ramach małych grantów np. z Inkubatora Przedsiębiorczości czy z Lokalnej Grupy
Działania. „Rada Kobiet” powstała na bazie Kół Gospodyń Wiejskich i jest Gminną Radą
Kobiet. Jak ogłaszany jest konkurs w ramach organizacji pozarządowych, to zgłaszają się
również organizacje z poza terenu gminy i zdarza się, że otrzymują środki, bo np. dały
lepsze propozycje na wypoczynek lub jakąś atrakcję sportową od naszych gminnych
organizacji. Organizacje te, to nie tylko korzystanie ze środków finansowych, ale też
współpraca z innymi organizacjami, prowadzenie działalności, współpraca w sferze
działalności wychowawczej np. Klub sportowy KUSY, jest to nie tylko gra w tenisa
stołowego, ale również realizacja celów wychowawczych, tak jak w pozostałych Klubach.
Nie są tylko pieniądze w tej organizacji, ale także realizowane są cele niefinansowe.
Organizacje pozarządowe to również organizacje dla dorosłych, tak jak: Polski Związek
Wędkarski, Gołębi Pocztowych, Związki Seniorów, Emerytów i Rencistów.
Następnie Pan Wójt pokrótce omówił poszczególne organizacje oraz ich dokonania
zarówno w zakresie sportowym, jak i społecznym oraz sposób rozliczania
przyznawanych i wydatkowanych środków finansowych przez wskazane organizacje
/sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” stanowi załącznik do
protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania lub uwagi. Pytań ani uwag nie było.
Wobec powyższego poddał przedstawione sprawozdanie pod głosowanie. W wyniku
głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy P. Marek Wiśniewski ogłosił 5 minut przerwy.
Ad. 9.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Panią Ewę Traczyk o przedstawienie oceny zasobów pomocy
społecznej za 2012 r.
Kierownik GOPS Pani Ewa Traczyk powiedziała: w ubiegłym roku weszła zmiana do
ustawy o pomocy społecznej, art. 16a wprowadził obowiązek przygotowania oceny
zasobów społecznych w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Zasoby pomocy społecznej muszą zostać przesłane drogą elektroniczną do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej, gdzie wszystko jest zsumowane razem i ten zbiór stanowi
dane z naszego województwa i z całej Polski. Niektóre dane zostały pobrane z GUS-u, ze
świadczeń rodzinnych, ze świadczeń pomocy społecznej i na ich podstawie w końcowej
części została przygotowana analiza wskazująca czy jest tendencja rosnąca czy malejąca.
Jest dużo danych liczbowych, dane są nie tylko z pomocy społecznej, ale też z zakresu
wypłaconych stypendiów szkolnych, świadczeń rodzinnych czy infrastruktury.
Może przedstawię państwu główną analizę zawierającą najważniejsze informacje. Po
przeprowadzeniu analizy ustalono, że liczba ludności gminy wzrasta corocznie, obecnie
wynosi 8.013 osób. Tutejszy ośrodek pomocy społecznej zatrudnia wymaganą ustawowo
liczbę pracowników socjalnych, zgodnie z ustawą powinien przypadać 1 pracownik na
2 tys. mieszkańców. Pracowników socjalnych z wykształceniem mamy czterech. Liczba
osób bezrobotnych zarejestrowanych, są to dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy
nieznacznie maleje, natomiast liczba osób korzystających z pomocy i powody
przyznawania pomocy, to również jest tendencja malejąca. Biorąc pod uwagę wybrane
kategorie osób, którym udzielono pomocy to liczba kobiet w wieku produktywnym
długotrwale korzystających z pomocy społecznej wzrosła w stosunku do 2011 r., liczba
osób korzystających z zasiłku stałego zmalała w stosunku do 2011 r. Średnia wysokość
zasiłku okresowego uległa zwiększeniu od 2011 r., do tej chwili jest tendencja rosnąca,
w związku ze wzrostem kryterium dochodowego, a wysokość tego zasiłku jest też wyższa.
W 2012 r. tak dla porównania, wydaliśmy na zasiłki okresowe 237.813,00 zł, a w 2011 r.
191.803,00 zł jest to wzrost o ok. 40 tysięcy złotych. Od 2012 r. więcej dzieci korzysta
z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są to głównie dzieci
z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wśród osób korzystających z pomocy
wzrosła liczba osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych. Zatrudnienie w GOPS
kształtuje się na tym samym poziomie. Załoga ma coraz wyższe wykształcenie, prestiż
pracownika socjalnego wzrasta, natomiast wydatki na utrzymanie GOPS pozostają na tym
samym poziomie. Odpłatność gminy za Domy Pomocy Społecznej zmalała, ale na ten rok
planuje się zwiększenie tych wydatków ponieważ w ubiegłym roku dwie osoby poszły do
domu pomocy i mamy teraz łącznie cztery osoby w DPSie. W związku z tym, iż mają niską

odpłatność to koszty będą wysokie z naszej strony. Co roku dochodzą nowe zadania, na
które w gminie brak środków. Od 2012 r. działa zespół interdyscyplinarny, którego obsługą
zajmuje się GOPS. Zespół zajmuje się przemocą w rodzinach i udzielił wsparcia
11 rodzinom, gdzie spisano niebieską kartę. Liczba rodzin zagrożonych przemocą wzrosła
znacznie w porównaniu do lat poprzednich. Jeśli chodzi o świadczenia rodzinne to liczba
osób korzystających z tej formy pomocy utrzymuje się na tym samym poziomie ze
znacznym wzrostem w 2010 r. natomiast wydatki na świadczenia rodzinne mają tendencję
rosnącą. Biorąc pod uwagę wydatki na dodatki mieszkaniowe to liczba osób
korzystających z tej formy pomocy ma też tendencję rosnącą. Prace użyteczno-społeczne są
na tym samym poziomie, tzn. 10 osób co roku. Od miesiąca października 2011 r. powstał
Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 12 osób , miesięczny koszt
utrzymania wynosi 3.480,00 zł . W sumie na wydatki związane z działalnością Klubu i jego
doposażenie udaje się nam pozyskać dodatkowe środki. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
dla uczniów utrzymują się na równym poziomie. Aktywność gminy projektowoprogramowa ma tendencję wzrostową. Od 2011 r. liczba osób biorących udział
w projektach EFS POKL ”Uwierz w siebie i swoje możliwości” ma tendencję rosnąca i co
roku jest więcej osób przypisanych do danego projektu. W tym roku będzie korzystało
28 osób. Poza tym jeszcze drugi projekt z POKL realizowany jest w jednostkach
oświatowych. Z tego programu korzysta ok. 140 uczniów. W 2012 r. gmina wzięła udział
w projekcie EFS „Asystent rodziny” i zatrudniła z pozyskanych środków asystenta rodziny
na ½ etatu. Od miesiąca października 2012 r. objęto tym systemem 5 rodzin. W bieżącym
roku również wzięliśmy pod uwagę udział w tym programie i współpracę z asystentem
rodziny, a objętych tych programem zostanie 10 rodzin. Asystent zostanie zatrudniony od
miesiąca maja. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej utrzymują się na podobnym
poziomie od 2009 r. Należy podkreślić, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej
z tytułu bezdomności jest niewielka. W stosunku do osób korzystających z pomocy
i wartość wskaźnika jest zerowa. Z usług opiekuńczych i specjalistyczno-opiekuńczych
korzystają głównie osoby od 71 do 80 roku życia oraz powyżej 81 roku życia. Natomiast
z usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi korzystają osoby do 18 roku życia.
Z przygotowanej analizy dotyczącej wypłaty zasiłków okresowych i powodu wypłaty tych
zasiłków ustalono, że utrzymuje się na tym samym poziomie, za wyjątkiem długotrwałej
choroby i możliwości otrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego, gdzie wartość wypłaconych świadczeń spadła.
Analiza zasobów pomocy społecznej zawiera ogólną liczbę wszystkich decyzji wydanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej i odnotowaną wzrost w roku 2010 i 2011. Zanotowano
spadek decyzji odmownych w 2011 r., natomiast w 2012 r. nastąpił wzrost decyzji
odmownych spowodowany brakiem środków na zasiłki w I półroczu 2012 r.
Na zakończenie Pani Kierownik GOPS Ewa Traczyk podziękowała za możliwość
przedstawienia powyższych informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do Pani Kierownik.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: pytania może nie mam. Ale
sugestię na przyszłość, aby taką ocenę przedstawić nam trochę wcześniej. Wszystkiego nie

jest nam pani w stanie przedstawić, a z przygotowanym materiałem moglibyśmy się
zapoznać.
Kierownik GOPS odpowiedziała: oczywiście.
Ad. 10a.
Dalszych pytań nie było i Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu
obrad sesji, prosząc Skarbnika Gminy p. Szymona Górskiego o wprowadzenie do
projektu uchwały.
Skarbnik Gminy powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz szanownych gości,
następnie przedstawił wprowadzone zmiany do budżetu gminy na 2013 r.
Poinformował, iż wprowadzone zmiany do budżetu gminy na 2013 r. dotyczą kwoty
486.535 zł zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Zgodnie z decyzjami Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego po stronie dochodowej otrzymaliśmy środki na pomoc finansową
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 69.996 zł, na zasiłki stałe wpłynęła kwota
75.000 zł, z tego kwotę 12.000 zł przeniesiono w celu zapewnienia środków na wkład
własny na realizację projektu Kapitał Ludzki. Otrzymaliśmy środki z przeznaczeniem na
zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 148.339,00 zł . Wysokość wypłaconych
środków na akcyzę to kwota 143.000 zł, pozostała kwota została przeznaczona m.in. na
papier, koszty związane z prowizją bankową, zakup znaczków, wypłata wynagrodzeń dla
osób, które zajmują się wypłatą akcyzy. Zwiększono budżet o kwotę 90.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym. Wypłacane środki w dużej mierze zależą od ilości złożonych
wniosków, a to zależy od kryterium dochodowego. Otrzymaliśmy również darowiznę
w kwocie 62.200 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie chodnika w Laskowicach.
Zadanie to wykonane zostanie w ramach PROW w trybie procedury DIS.
Wszystkie wprowadzone zmiany przedstawione zostały w załącznikach do projektu
uchwały.
Następnie Pan Skarbnik poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 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 –
14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXVI/196/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: mam pytanie do Pana Skarbnika. Na jakim
poziomie procentowym jest w tej chwili oprocentowanie pożyczek z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej?
Skarbnik Gminy odpowiedział: obecnie jest na poziomie 4,47 %

Przewodniczący Rady Gminy zapytał: czy to ma jakiś związek z WIBOR-em?
Skarbnik Gminy odpowiedział: tak ma, tylko że nie może być większy niż 5 % i do WIBORu
dodaje się 0,93 %.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: ale 1M?
Skarbnik Gminy odpowiedział: 3M
Ad. 10b.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski w dalszej części obrad sesji poprosił
o wprowadzenie do kolejnego projektu uchwały główna księgową Gminnej Przychodni
w Jeżewie Panią Danutę Kaczmarek.
Pani Kaczmarek na wstępie powitała Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz
zaproszonych gości i przeszła do przedstawienia sprawozdania: Gminna Przychodnia
w 2012 r. osiągnęła przychody w ogólnej wysokości 1.366.562,59 zł z czego: za badania
lekarskie, laboratoryjne, szczepienia – 30.433,28, przychody z Narodowego Funduszu
Zdrowia to kwota 1.317.663,57 zł, koszty eksploatacyjne – 1.292,92 zł, pozostałe usługi –
25,00 zł, odsetki od lokat i bieżących kont – 15.063,32 zł oraz pozostałe przychody
operacyjne – 2.084,50 zł . Natomiast koszty GP to amortyzacja – 36.910,90 zł, zużycie
materiałów i energii – 94.665,55 zł na to składa się: zakup leków, opatrunków, strzykawek
i inne zakupy związane ze sprzętem medycznym, usługi obce to kwota 575.220,81 zł są to
kontrakty z lekarzami, badania wykonywane przez przychodnię oraz pozostałe usługi np.
remontowe; podatki i opłaty – 642,14 zł są to opłaty związane z rejestracją w organie
rejestrowym Przychodni zgodnie ze zmianą ustawy o lecznictwie z dnia 15 kwietnia
2012r., gdzie należało dostosować nasze przepisy i naszą przychodnię do obowiązujących
przepisów. Następnie na ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia w tym świadczenia
urlopowe – 103.363,99 zł i pozostałe koszty to kwota 15.689,00 zł, to wszelkiego rodzaju
świadczenia nie ujęte ww. wydatkach. Razem koszty Przychodni w 2012 r. wyniosły
1.345.565,56 zł . Jeśli chodzi o straty, to Przychodnia w 2012 r. nie miała żadnej straty, a
zobowiązania wyniosły 21.289,84 zł, są to zobowiązania bieżące związane z tym, że na
przykład rachunki wpłynęły po zamknięciu danego roku, więc zostały wykonane jako
zobowiązania bieżące. Natomiast należności bieżące wynoszą: 113.352,51 zł . Z mojej
strony to wszystko, dziękuję bardzo /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: w dalszym ciągu jest lokata, są odsetki od lokaty,
czy w jakiś sposób planujecie zagospodarowanie tej kwoty? Znaczące środki są też na
rachunku, z czego to wynika?
Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: środki, które występują na rachunku i lokata są
z poprzednich lat, jeżeli byśmy nie mieli lokaty na dzień dzisiejszy to mielibyśmy
prawdopodobnie ujemny wynik finansowy, ponieważ wynik finansowy został również
zwiększony o amortyzację, którą należało zgodnie z ustawą wyksięgować z amortyzacji,
wksięgować w rozliczenia międzyokresowe kosztów, które należało zrobić na dzień
31.12.2011 r. i jest to kwota 21.038,99 zł . Gdyby nie lokata to wynik byłby zerowy lub
ujemny. Ze środków, które posiadamy a możemy je przeznaczyć tylko na inwestycję,

wykonaliśmy ocieplenie budynków, w ubiegłym roku zrobiliśmy remont pomieszczeń, które
SANEPID nam kwestionował, w tym roku wyremontowano pomieszczenia przychodni,
toalety, kabinę dla personelu. Te wszystkie remonty są pokrywane z naszych środków, tak
jak wymiana okien, czy zakup wyposażenia do gabinetu zabiegowego. Środki te są
przeznaczane po prostu na działalność statutową.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: dalej nie mam odpowiedzi na moje pytanie, czy
planujecie Państwo wydatkowanie tej kwoty czy części tej kwoty z lokaty czy ona jest
przewidziana na przeleżenie tych pieniędzy przez cały 2013 r.
Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: na dzień dzisiejszy będą leżały.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: jakie jest oprocentowanie tej lokaty?
Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: nie wiem w tej chwili, bo to była lokata założona
przez pana Doktora Grelę i po prostu jest to ok. 15 tysięcy złotych rocznie, więc to nie jest
duże oprocentowanie i jeżeli tych środków nie potrzebujemy, mamy środki bieżące, to nie
będziemy jej ruszać.
Radny Józef Smoczyk powiedział: ja mam taka uwagę, żeby otrzymywać wcześniej takie
sprawozdania, abyśmy mogli się z nimi zapoznać.
Pani Danuta Kaczmarek powiedziała: Pani Dyrektor na poprzedniej sesji przedstawiła
bardzo szczegółowo powyższe sprawozdanie i zostało ono również omówione.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2012 r., następnie
przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie –
14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/197/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku
obrad.
Radny Paweł Boguń powiedział: mam uwagę do pana Wójta, na ulicy Polnej
w Laskowicach w przygotowaniu do położenia kanalizacji są lekkie odłamania spadu, więc
prosiłbym aby zwrócić uwagę wykonawcy. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Stowarzyszenia Społeczno-Ekologicznego
MAŁA OJCZYZNA w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Jeżewo:
Po otrzymaniu niepokojących sygnałów od mieszkańców miejscowości, w których mają
zostać zlokalizowane te siłownie, mieszkańcy skarżą się przede wszystkim na brak
informacji ze strony gminy na temat budowy elektrowni wiatrowych, na skomplikowany
i niejasny język dokumentów, jakie gmina prezentuje na temat, na brak jasnych

i czytelnych dla przeciętnego człowieka map pokazujących precyzyjnie lokalizacje
elektrowni. Duże zastrzeżenie mieszkańcy zgłaszają także pod adresem firm
prowadzących prace planistyczne i przygotowawcze – pracownicy tych podmiotów nie
potrafią wskazać w terenie konkretnych lokalizacji planowanych obiektów, udzielają
odpowiedzi wymijających i ogólnych. Wśród naszych rozmówców dominuje rozczarowanie
działaniami gminy w tej sprawie oraz rozgoryczenie spowodowane nieuwzględnieniem
przez gminę protestów społecznych. Pragniemy poinformować, że w sąsiednich gminach
toczy się obecnie szeroka dyskusja, dotycząca lokalizacji elektrowni wiatrowych, w których
niebagatelna rolę odgrywają rady gmin (...) W związku tym kierujemy do najważniejszego
organu
w
gminie
–
Rady
Gminy
Jeżewo
–
następujące
pytania:
- czy Rada Gminy Jeżewo posiada pełną informację odnośnie wszystkich konsekwencji
związanych
z
budową
i
eksploatacją
siłowni
wiatrowych?
- na jakim etapie znajduje się procedura przygotowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla gruntów, na których mają powstać siłownie?
- czy mieszkańcy gminy, zwłaszcza mieszkańcy na terenach wokół planowanej inwestycji,
są należycie i na bieżąco informowani o postępach prac planistycznych? Czy władze gminy
informują obiektywnie o wszystkich aspektach budowy elektrowni, także tych
negatywnych? Czy mieszkańcy są powiadomieni o konieczności ustanowienia stref
ochronnych, o ich wielkości i o ograniczeniu w dysponowaniu gruntami z tego
wynikającymi?
- czy Rada Gminy posiada pełną, na bieżąco aktualizowaną wiedzę, o prowadzonych przez
Wójta Gminy Jeżewo pracach planistycznych, związanych z projektem budowy na terenie
gminy Jeżewo farmy wiatrowej?
Uprzejmie prosimy o odpowiedź na nasze pytania oraz pochylenie się nad problemami tych
mieszkańców gminy Jeżewo, którzy mogą najbardziej stracić na budowie „wiatraków”.
Podpisał przedstawiciel Stowarzyszenia Pan Michał Wycinek /pismo stanowi załącznik do
protokołu/.

Niejednokrotnie zajmowaliśmy się tą sprawą, pismo zostało skierowane na moje ręce, więc
moim obowiązkiem było zapoznanie rady gminy z tematyką tego pisma. Wobec
powyższego mam pytanie czy jesteście Państwo na bieżąco informowani o działaniach
prowadzonych w tej tematyce? czy jesteście rzetelnie informowani o planowanych
inwestycjach? czy są niejasności? Czy odnosicie wrażenie, że ktoś coś ukrywa przed wami?
Takie pytania zostały skierowane do rady i musimy na nie odpowiedzieć.
Radny Lech Kempiński powiedział: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nasza gmina
przerabiała ten temat już kilka razy i myślę, że jesteśmy doinformowani, poinformowani,
a jeżeli nie jesteśmy to ostatnio był program telewizyjny „Inny punkt widzenia” i był w nim
przedstawiony temat elektrowni wiatrowych. Zostało pokazane na ile jest to szkodliwe, na
ile nie jest to szkodliwe dla społeczeństwa i dla natury. Myślę, że Pan Wycinek powinien
zostawić naszą gminę w spokoju. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: dziękuję za wypowiedź, czy ktoś jeszcze
z Państwa chciałby zabrać głos?

Radny Tadeusz Makowski powiedział: ja myślę, że do końca ta sprawa nie jest
rozstrzygnięta, bo gdzie mają stać wiatraki, nie wiadomo tego dokładnie i uważam, że jest
to nie dobre, bo powinna być informacja i udostępnione mapy.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: czy te mapy, które mieliśmy były aktualne?
Wójt Gminy odpowiedział: tak.
Sołtys Taszewskiego Pola Jan Braciszewski powiedział: ja zgłaszałem się do Pana
Lemańczyka kilka razy po aktualne mapy i nigdy ich nie dostałem.
Wójt Gminy powiedział: to nie do Pana Lemańczyka, tylko do Pani Kraińskiej.
Wiceprzewodniczący RG Kazimierz Żebrowski powiedział: jeżeli ktoś się zgłasza do Pana
Lemańczyka, to powinien poinformować, że nie on jest tu uprawniony tylko Pani Kraińska.
Sołtys Taszewskiego Pola Jan Braciszewski powiedział: chodziłem co dwa tygodnie i nie
ma aktualnych map.
Radny Lech Kempiński powiedział: mapy są i na mapach wiatraki są naniesione.
Sołtys Taszewskiego Pola Jan Braciszewski powiedział: nie ma aktualnych map.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: podobno ma być 15 wiatraków, ale jakie są ujęte na
mapach?
Wójt Gminy odpowiedział: podobno ma być 11, ale zlikwidujcie wiatraki, nie ma
problemu.
Wiceprzewodniczący RG Kazimierz Żebrowski powiedział: zanim dyskusja się skończy to
żadnego wiatraka nie będzie.
Sołtys Taszewskiego Pola Jan Braciszewski powiedział: i prawidłowo.
Wójt Gminy powiedział: prawidłowo? A skąd pieniądze chcecie wziąć? Wszystko ma być
zrobione, drogi, chodniki, kanalizacja, a skąd na to brać?
Radny Tadeusz Makowski zapytał: czy uważa Pan, że jak nie będzie wiatraków to gmina
zginie?
Wójt Gminy odpowiedział: nie.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: mamy odpowiedzieć na zarzuty
Stowarzyszenia, jeżeli Państwo chcecie zrobimy spotkanie, bo sesja nie jest po to aby
w ten sposób wymieniać zdania czy poglądy pomiędzy Wójtem a radnymi czy sołtysami.
Ja zaciągnąłem opinii czy rada gminy posiada informacje na ten temat. Według mnie
posiadam informację dokładną jaką przekazał Pan Wójt z lokalizacjami siłowni
wiatrowych i nie wiem nic, że lokalizacje te miałyby ulec zmianie. Ale nikt nie musi się
zgadzać na takie rozwiązania.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: my się nie zgadzamy , bo to ma stać u nas.
Sołtys Taszewskiego Pola Jan Braciszewski powiedział: nie ma wskazanej odległości od
zabudowań.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: ale nie takie było pytanie. Pytanie było czy rada
gminy jest poinformowana czy nie jest? Czy uważanie Państwo, że Wójt próbuje coś ukryć
przed Państwem?
Radny Tadeusz Makowski powiedział: nie.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: czyli odpowiadamy, że rada gminy jest
poinformowana i jeżeli są jakieś pytania to Pan Wójt służy odpowiedzią w każdej chwili.

Wójt Gminy powiedział: mieliśmy na początku zaplanowanych 35 wiatraków, na dzień
dzisiejszy jest 11 i te 11 nie jest jeszcze zatwierdzone. Nad trzema zastanawia się
instytucja ze Szczecina, która koordynuje te prace, sprawdzając czy nie będzie przeszkód
ze strony natury. Stawiamy biogazownię źle, Ferma Krąplewice źle, to co my chcemy robić
w tej gminie, nikt nie ma pomysłu żeby cokolwiek „przynieść” do tej gminy a wokół wszyscy
się rozwijają. Ja rozumiem tych, którzy jakieś świadczenia zagwarantowane mają na życie,
to może jest im to obojętne, ale ci co mają rodziny, dzieci chcieliby żeby te dzieci
pracowały, żeby coś w tej gminie było. Nie można podchodzić tak, że my nic w tej gminie
nie chcemy, bo najlepiej jak będzie czysto, pięknie i spokojnie, ale nie ma takich możliwości,
musimy próbować się rozwijać. Przygotujemy przez planistów aktualną mapę dla
wszystkich tu obecnych i zainteresowanych. Z mapy będzie wynikało, w którym miejscu
zostanie usytuowany wiatrak. Dziękuję, to wszystko z mojej strony.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: wspólnie z Panem Wójtem odpowiemy na to
pismo, jeśli chodzi o sprawy merytoryczne to zostaną po stronie Pana Wójta.
Ad. 12.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1510 zamknął obrady XXVI sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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