PROTOKÓŁ NR XXVIII/2013
z obrad XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 26 czerwca 2013 r.
od godz. 1330 do godz. 1545 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: Angelika Macura.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Kierownik Posterunku Policji w Jeżewie – p. Sławomir Pawlak
Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z analizy i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok
2012 oraz dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Informacja dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy Jeżewo.
9. Informacja Komendanta Gminnego OSP dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2012 r.
d. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012,
e. nadania nazwy ulicom w miejscowości Jeżewo,
f. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeżewo,
obejmującej działki nr 246 i 204/7.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXVIII 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.
Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie punktu „10g”, do przyjętego
porządku obrad w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz o wprowadzenie do
przyjętego porządku obrad punktu „10h” w sprawie: określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
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 XXVIII 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 Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego Rady
oraz zaproszonych gości. Przedstawił następujące informacje:

Mieszkańcy sołectwa Laskowice, wybrana grupa tych mieszkańców, tj. członkinie Koło
Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka i Pan Sołtys złożyli pismo do rozpatrzenia w sprawie
połączenia biblioteki w Laskowicach. Czyli połączyć bibliotekę szkolną i bibliotekę
publiczną. W jaki celu zostałyby wykorzystane pomieszczenia po bibliotece publicznej?
KGW w Laskowicach chciałoby mieć swoje miejsce. Dzierżawca Domu Kultury P. Czajka
bez problemu udostępnia pomieszczenia, ale panie te, chciałyby też w jakimś miejscu
gromadzić i przechowywać swoje rzeczy. Od Wysokiej Rady będzie zależało czy ten zamysł
zostanie zrealizowany na korzyść KGW. Rada Sołecka z panem Sołtysem zaopiniowali tę
prośbę pozytywnie. Rozmawiałem w tej sprawie z dyrektorem szkoły podstawowej
i gimnazjum, informując, iż do którejś z tych szkół może zostać przeniesiony księgozbiór
biblioteki publicznej. Myślę, że rada sołecka poinformuje pozostałych mieszkańców o tym
pomyśle, aby mieszkańcy nie myśleli, że coś jest likwidowane czy zamykane. Nastąpi tylko
przeniesienie i będzie można nadal korzystać ze zbiorów biblioteki bez problemu również
w godzinach popołudniowych. Etat będzie do szkoły przydzielony na wydłużone godziny
pracy biblioteki. Ksiądz proboszcz przygotował salki przy Kościele, ale panie uznały, że
wolą Dom Kultury i należy ich prośbę uwzględnić.
Budowa drogi Czaple-Jeżewo. Na dzień dzisiejszy wszystko jest zrobione zgodnie
z projektem. Są już założone osłony przy chodnikach, będą przygotowane podjazdy.
Wszystko po kolei będzie zrobione zarówno w Białym, Taszewie, jak i w Taszewski Polu.
Bruk przy Kościele został zalany zgodnie z prośbami mieszkańców, chociaż była grupa
osób, która uważała, że należy zostawić ten fragment, tak jak jest, gdyż sądzili, że jest to
zabytek. Nie jest to zabytek, tylko zwyczajna droga, która nie podlega kompleksowi
kościelnemu. Jest to droga powiatowa.
Inwestycja kanalizacyjna. Została dzisiaj podpisana umowa z firmą FIMAR na
przedłużenie okresu tej inwestycji, w związku z tym aby nie spieszyć się za bardzo,
szczególnie po ostatnich deszczach, które również nie pomogły w budowie, a spowodowały
przerwy w pracy. Uwagi mieszkańców, które zostały skierowane do nas, zostały
uwzględnione przez wykonawcę. Współpraca jest dobra. Przedłużenie umowy do 20 lipca,
chociaż firma prosiła o termin do 30 lipca, ale termin wskazany przez nas związany jest
z tym, że chcielibyśmy złożyć jeszcze w miesiącu lipcu wniosek o płatność, ponieważ jest to
inwestycja na którą środki w wysokości 1 mln złotych przekazuje urząd marszałkowski
i im później wpłynie wniosek od nas o tę płatność, to później do nas wpłyną pieniądze od
nich. Skarbnik urzędu marszałkowskiego obiecywał, że wnioski będą rozpatrywane
w ciągu trzech miesięcy od dnia kiedy wpłyną do urzędu marszałkowskiego.
W Laskowicach miał powstać sklep przy ulicy Parkowej, w miejscu jak skręcamy w lewo na
zakręcie naprzeciwko Pana Gniewkowskiego. Grunty te zostały wystawione na sprzedaż.
Firma, która te grunty zakupiła zaczęła je dostosowywać do budowy sklepu. Wszystko szło
dobrze, do momentu, gdy właścicielowi sąsiadującej nieruchomości chcieli zabrać 2 metry
z ogródka na potrzeby wjazdu. Właściciel tej nieruchomości wraz z innymi sąsiadującymi
właścicielami nieruchomości, razem jest ich pięcioro, złożyli sprzeciw, który przekazany
został do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Teraz firma ta musi
poczekać na decyzję SKO.
Na wniosek sołectwa Pięćmorgi świetlica zostanie otwarta 13 lipca o godz. 1600.

Wykonane zostały zajazdy przy szkole podstawowej i przedszkolu w Laskowicach.
Został przygotowany projekt uchwały na poszerzenie gruntu firmie IntroPackman
w Jeżewie, usytuowanej naprzeciwko cmentarza. Przesunięta ma zostać linia parkingu
w celu poszerzenia gruntu, ponieważ firma chce stawiać nowy magazyn. Firma się rozwija
i aby nie straciła kontrahenta, który chce podpisać umowę na kolejne 5 lat, musi mieć
zabezpieczenie w postaci maszyn i pracowników, a żeby to zrealizować musi mieć
dodatkowe pomieszczenia. A dzięki rozwojowi tej firmy mieszkańcy gminy mogą liczyć na
nowe miejsca pracy.
Od 1 września przestaje funkcjonować Posterunek Policji w Jeżewie. Prawdopodobnie
zostaną tylko dzielnicowi. Podejmowane decyzje w tym kierunku są odgórne i nikt z nas nie
ma na to wpływu. Więc już dziś musimy się przygotować, że nie będzie tak jak było, nie
będzie tak spokojnie i bezpiecznie. Szkoda nam tego Posterunku, wykonanej pracy, jak
i współpracy przez tyle lat oraz dobrego rozeznania środowiska. Gmina ma przejąć ten
budynek. Nawet gdyby Posterunki miałby kiedyś wrócić, to nie będzie dla nich miejsca, bo
wiadomo, że gminy przejęte budynki zaadoptują na własne potrzeby.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy dziękując Panu Wójtowi za przedłożenie informacji
poprosił, aby pkt. 7 został przeniesiony do momentu wprowadzenia pkt. 10d.
Członkowie rady gminy wyrazili zgodę na przeniesienie punktu 7.
Ad. 8.
Następnie poprosił Kierownika Posterunku Policji w Jeżewie o przedstawienie
informacji dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy Jeżewo.
Kierownik Posterunku Policji p. Sławomir Pawlak powitał Przewodniczącego Rady
Gminy, Wysoka Radę oraz wszystkich obecnych. Na początku wystąpienia odniósł się do
słów Pana Wójta dotyczących likwidacji posterunku z dniem 1 września: Kilka dni temu
rozmawiałem z panem Komendantem Powiatowym, który poinformował, że jeżeli
Posterunek zostanie zlikwidowany, a gmina jeszcze nie przejmie budynku, to
w dotychczasowym składzie zostaniemy na miejscu. Ale gwarancji nie ma, że tak będzie na
pewno. Przygotowałem taką krótką analizę porównawczą roku 2011 i 2012. W 2011 r.
przeprowadziliśmy łącznie 159 postępowań, wykrywalność była na poziomie 88,3 %,
natomiast w 2012 r. udało się nam ograniczyć ilość postępowań dosyć znacznie.
Odnotowaliśmy 129 przestępstw i wykrywalność nam wzrosła do 92,2 %. Mieliśmy
pierwsze miejsce z wszystkich posterunków powiatu świeckiego. Jeżeli chodzi
o przestępstwa kryminalne łącznie, tj. bójki, pobicia, kradzieże, rozboje, uszkodzenie
mienia to było łącznie 48 postępowań, wykrywalność 79,5 %. W 2012 r. również
ograniczona została liczba tych przestępstw, tj. 37 postępowań, wykrywalność 79 %.
W rozbiciu na poszczególne przestępstwa: w 2011 r. – 22 kradzieże, wykrywalność 35,3 %,
w 2012 r. – 22 kradzieże, wykrywalność 72 %; kradzieże z włamaniem w 2011 r. –
9 przypadków, wykrywalność 69,2 %, w 2012 r. – 4 przypadki, wykrywalność 83,3 %;

uszkodzenie mienia – 5 przypadków, wykrywalność 100 %, w 2012 r. – 3 przypadki,
wykrywalność 62 %; przestępczość narkotykowa w 2011 r. – prowadzono 5 postępowań,
przy 100 % wykrywalności, a w 2012 r. – 3 postępowania również 100 % wykrywalność;
nietrzeźwi kierujący pojazdami mechanicznymi w 2011 r. – 18 zatrzymanych, w 2012 r. –
17; nietrzeźwi rowerzyści w 2011 r. zatrzymanych było – 35, w 2012 r. – 37; znęcanie nad
rodziną w 2011 r. prowadzono 5 postępowań, w 2012 r. – 2 postępowania; groźby karalne
w 2011 r. – 5 postępowań, w 2012 r. – 1 postępowanie; przestępstwa związane
z przerobieniem dokumentu lub się takim posłużenie w 2011 r. – 5 przypadków, w 2012 r.
– 2 przypadki; kradzież energii elektrycznej w 2011 r. – 2 prowadzone postępowania,
w 2012 r. – 1 postępowanie; bójka, pobicie w 2011 r. odnotowaliśmy 3 przestępstwa,
a w 2012 r. - 2 przestępstwa. Czynności sprawdzające zarówno w 2011, jak w 2012 było po
18, a to robimy wówczas, gdy mamy zgłoszenie i nie wiemy czy jest to przestępstwo,
dlatego wykonuje się te czynności sprawdzające. Postępowanie w sprawie o wykroczenia
w 2011 r. – 118, w 2012 r. – 130; przestępczość nieletnich w 2011 r. – 18 czynów
i udział brało 22 nieletnich, a w 2012 r. – 16 czynów i 17 nieletnich brało w nich udział.
Wartość zabezpieczonego mienia do prowadzonych postępowań zarówno w 2011 r. i 2012
r. to 15.400 zł . Są to środki, które zatrzymujemy od sprawców na poczet przyszłych kar
zabezpieczenia mienia czy naprawy szkody. Mandaty karne w 2011 r. – 405 mandatów
w ruchu drogowym, 131 mandatów porządkowych nie związanych z ruchem drogowym,
łącznie 536 mandatów na kwotę 56.530 zł, w 2012 r. – 429 mandatów w ruchu drogowym,
mandaty porządkowe – 291, łącznie 720 mandatów na kwotę 61.830 zł . Interwencje
w 2011 r.: interwencje domowe – 26, publiczne – 234, razem 260; w 2012 r. interwencje
domowe – 51, publiczne – 244, razem 295; osoby legitymowane w 2011 r. – 3.631 osób,
w 2012 r. – 3.825 osób; ilość kilometrów przejechanych w 2011 r. – 51.653, w 2012 r. –
52.965. Policjanci w 2011 r. i 2012 r. przyjęli 10 niebieskich kart. Darowizny otrzymane
w 2011 r. to kwota 4.000 zł na paliwo, na ogrzewanie – 2.500 zł, są to środki otrzymane
z urzędu gminy, w 2012 r. otrzymaliśmy 12.000 zł na zakup alkomatu. Wypadki drogowe
odnotowane na naszym terenie w 2011 r. – 5, w 2012 r. - 3, ilość rannych w 2011 r. –
6, w 2012 r. – 7; kolizje drogowe w 2011 r. – 50, w 2012 r. – 49. Mogę się pochwalić, że do
chwili obecnej przeprowadziliśmy 62 dochodzenia, 12 czynności sprawdzających i mamy
najwyższą wykrywalność, do tej pory mamy tylko jedno niewykryte przestępstwo.
Do chwili obecnej sporządziliśmy 13 niebieskich kart. Zmiany kadrowe: w sierpniu 2011 r.
przyszedł do nas z Tucholi Policjant, który nazywał się Dariusz Pacek, a w maju 2012 r.
został przeniesiony do Komendy w Świeciu, natomiast 10 maja 2012 r. do pełnienia służby
na naszym terenie przydzielony został Waldemar Kiedrowski, który jest do chwili obecnej.
Od 17 czerwca brakuje nam jednego Policjanta Krzysztofa Siwa, który został
oddelegowany do Pruszcza. Dziękuję za uwagę i proszę o pytania /sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu/.

Wójt Gminy powiedział: Pan Komendant Powiatowy na pewno będzie chciał zabezpieczyć
gminę, w której mieszka, ale czy otrzyma na to środki? Bezpieczeństwo polega na
prewencji, a wykrywalność przestępstw na rozpoznaniu terenu.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: dowiadujemy się dzisiaj, przy wysłuchaniu tego
sprawozdania, że nasz posterunek zostaje zlikwidowany i uważam, że powinniśmy wyrazić

głębokie zaniepokojenie tym stanem. Jeśli nasz Posterunek oddali się do Świecia, to
prewencji, tak jak do tej pory na pewno już nie będzie. Czujemy się coraz bardziej
zagrożeni, mniej bezpieczni w swojej miejscowości. Myślę, że należy wyrazić swój niepokój
zarówno do Komendanta Powiatowego, jak i Wojewódzkiego, opisać tę sytuację,
zaprotestować mimo wszystko, a do tego opóźnić przejęcie tego budynku od Policji.
Spowoduje to może, że nasi Policjanci zostaną tutaj dłużej.
Kierownik PP p. Sławomir Pawlak powiedział: Panie Przewodniczący wiadomo, że
w każdej gminie są zdarzenia, ale u nas nie ma bardzo poważnych zdarzeń od dłuższego
czasu, żadnego rozboju czy ciężkich pobić.
Radny Grzegorz Ziółkowski powiedział: dlatego, że jesteście.
Kierownik PP p. Sławomir Pawlak powiedział: tak wiem i jest to na plus, ale kradzieże się
zdarzają i zdarzać się będą.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: zadzwonimy pomiędzy sobą i jest już ruch
w razie potrzeby, jesteście na miejscu, reagujecie, znacie środowisko. W momencie
przeniesienia do Świecia to ci Policjanci będą dla nas anonimowi.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: ci, którzy rozrabiają będą mieli świadomość, że
nim Policja ze Świecia dojedzie, to spokojnie zdążą zrobić co chcą i uciec, dla mnie jest to
sytuacja niezrozumiała.
Radny Kazimierz Żebrowski powiedział: jeśli my nie wystąpimy z protestem do komendy,
to władze policyjne pomyślą, że my się zgadzamy z takim stanem rzeczy. A my się z tym nie
zgadzamy, bo wiemy, że to pogorszy nasze bezpieczeństwo.
Ad. 9.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski poprosił
Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej p. Lecha Kempińskiego
o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Pan Lech Kempiński powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz zebranych
gości. Następnie powiedział: na terenie gminy Jeżewo działa 5 jednostek ochotniczej
straży pożarnej, tj. OSP Jeżewo, OSP Buczek, OSP Czersk Świecki, OSP Dubielno, OSP
Osłowo. Posiadamy 6 samochodów pożarniczych, w tym: 2 ciężkie, 2 średnie, 2 lekkie. Stan
osobowy strażaków to 128 osób, w tym uprawnionych do wyjazdu 57. Dlaczego tak mała
liczba osób uprawnionych jest do wyjazdu? Łączy się to przede wszystkim z badaniami ,
które są takie , jak ma Państwowa Straż Pożarna i jest coraz mniej ludzi chętnych aby dać
się przebadać i jeździć do różnych zdarzeń. Ponadto jednostki są wiekowe, średnia wieku
w niektórych jednostkach to powyżej 40 roku życia. Statystyka pożarowa za 2012 r.:
jednostka OSP Jeżewo do pożaru wyjeżdżała - 20 razy, do miejscowych zagrożeń - 38 razy,
fałszywe alarmy – 1, razem 59 wyjazdów; OSP Buczek do pożaru wyjeżdżali - 2 razy, do
miejscowych zagrożeń – 5 razy, fałszywych alarmów – 0, razem było 7 wyjazdów; OSP
Czersk Świecki – 2 wyjazdy do pożaru, 6 wyjazdów do miejscowych zagrożeń, fałszywych
alarmów – 0, razem wyjazdów 8; OSP Dubielno – 1 wyjazd do pożaru, 1 wyjazd do
miejscowych zagrożeń, fałszywych alarmów 0, razem 2 wyjazdy; OSP Osłowo –
10 wyjazdów do pożaru, 9 wyjazdów do miejscowych zagrożeń, 1 fałszywy alarm, razem

20 wyjazdów. Miejscowe zagrożenia to obsługa policji, wypadku, obsługa tego co się dzieje
na przykład gdy zawieje bardzo silny wiatr lub gdy popada zbyt intensywny deszcz oraz
ratownictwo medyczne. Ogółem w 2012 r. było 35 pożarów, 59 miejscowych zagrożeń,
2 fałszywe alarmy. Sumując 96 wyjazdów ogółem. Jest spadek, który wynika z tego, że
przestaliśmy jeździć do zwalczania owadów, gdyż mieszkańcy zaczęli nas traktować jako
służbę do wszystkiego. Oczywiście, gdzie jest obiekt użyteczności publicznej czy występuje
zagrożenie życia to jedziemy i usuwamy. Jak jednostka otrzyma polecenie z Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej to załatwiamy sprawę od początku do końca. Statystyka
pożarowa do 20.06.2013 r.: OSP Jeżewo – 7 wyjazdów do pożaru, 13 do miejscowych
zagrożeń, 1 fałszywy alarm, razem 21 wyjazdów; OSP Buczek – 0 wyjazdów do pożaru,
3 wyjazdy do miejscowych zagrożeń, 0 fałszywych alarmów, razem 3 wyjazdy; OSP Czersk
Świecki – 1 wyjazd do pożaru, 0 wyjazdów do miejscowych zagrożeń, 1 fałszywy alarm,
razem 2 wyjazdy; OSP Dubielno – 1 wyjazd do pożaru, 0 wyjazdów do miejscowych
zagrożeń, 1 fałszywy alarm, razem 2 wyjazdy; OSP Osłowo – 0 wyjazdów do pożaru,
3 wyjazdy do miejscowych zagrożeń, fałszywych alarmów – 0, razem 3 wyjazdy. Ogółem
9 wyjazdów do pożaru, 19 wyjazdów do miejscowych zagrożeń, 3 fałszywe alarmy. W 2012
r. dokonaliśmy zakupu dla jednostki OSP Jeżewo samochodu osobowego, aparatu ochrony
dróg oddechowych, prądownicę, ubrania koszarowe oraz węże gaśnicze, dla OSP Buczek
zakupiono garaż blaszany, dla OSP Czersk Świecki zakupiono pilarkę do cięcia drewna, dla
OSP Dubielno zakupiono węże gaśnicze i 2 latarki przenośne, a dla OSP Osłowo dokonano
zakupu motopompy. Środki na te zakupy pochodziły z programu unijnego oraz ze
środków własnych. Wyposażenie oraz działalność jednostek oceniam na dobry. Z tego
miejsca chciałbym również podziękować Wysokiej Radzie, Panu Wójtowi, za to że
przychylnie patrzą na nasze sprawy, a także podziękować Panu Prezesowi Jurkowi
Lemańczykowi w staraniach związanych z zakupem samochodu. Dziękuję za uwagę
/sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy dziękując za przedstawione informacje poprosił o pytania.
Radny Paweł Boguń zapytał: chodzi mi o te fałszywe alarmy, czy to są głupie żarty, czy
ktoś niezorientowany dzwoni na wyrost?
Radny Lech Kempiński odpowiedział: są to głównie żarty, ale też jak ktoś przejeżdża
i zobaczy, że zapaliła się kupka jakiegoś czegoś to zgłasza, my przyjeżdżamy na miejsce
a tam nie ma już śladu. Ale w większości są to głupie żarty.
Wójt Gminy powiedział: jako że na co dzień współpracuję zarówno ze strażą, jak
i z policją chciałbym serdecznie podziękować za współpracę, za to wszystko co robią dla
tych którzy potrzebują tej pomocy. Dziękuję ze swej strony tym służbom za zaangażowanie
i chęć niesienia pomocy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: chciałbym się odnieść do małej liczby osób,
które poddają się badaniom oraz do coraz mniejszej liczby chętnych w angażowanie się
w pracę OSP. Ale jeśli stawia się przed nimi jakieś kolosalne progi, to wtedy tak to działa.
Prowadzi to do jednego, że za chwilę zlikwidujemy OSP, a słyszymy, że na każde wezwanie
z Komendy Powiatowej nasze jednostki ruszają do pomocy, do powstałego zagrożenia.
Przy tworzeniu budżetu dla OSP ogromne pieniądze jednostki te wydają właśnie na
badania. Czy nie jest zasadne skoro OSP działa na zlecenie Państwowej Straży Pożarnej, że

to właśnie PSP i odpowiedni minister powinni przekazać chociaż środki finansowe na te
badania. Nie wiem jak w tym zakresie wyglądają przepisy, ale może niech powiat się tym
zainteresuje i może sygnał przekazany w odpowiednie miejsce pozwoli na rekompensatę
tych kosztów. Może powiat powinien zaingerować w tym temacie. Szczególnie kiedy
sytuacja finansowa samorządów nie jest zbyt ciekawa.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad. Poprosił Skarbnika Gminy p. Szymona Górskiego o wprowadzenie do
pkt. 10a, 10b i 10c.
Ad. 10a,b,c
Na wstępie Pan Skarbnik powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz
wszystkich obecnych. Następnie poinformował o wprowadzonych zmianach do budżetu
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej: w stosunku do tego co było omawiane na
Komisjach musieliśmy zwiększyć dochody o 100.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję
związaną z budową chodników, na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, gdzie
na chodniki przeznaczono 60.000 zł, a na drogi 30.000 zł i 10.000 zł na zakup materiałów
potrzebnych do utrzymania dróg gminnych. Te zmiany zostały również wprowadzone do
WPF-u. Natomiast jeśli chodzi o materiały, które rozdałem to jest to propozycja planów
inwestycyjnych na przyszłe 6 lat. Chcielibyśmy obniżyć wydatki inwestycyjne na lata 2014
– 2015 w celu obniżenia długu budżetu gminy. W tej chwili dług ten oscyluje na ok.
5.000.000 zł i jest to ok. 80 % dochodów własnych budżetu gminy. Różne standardy mówią
aby zależność wyniosła do 30 %. Dlatego jest to propozycja i proszę aby radni zastanowili
się do czasu przyszłej sesji czy wprowadzić proponowane zmiany czy wprowadzić zmiany
zaproponowane przez Wysoką Radę. W załącznikach nr 12 i 13 przedstawione zostały
założenia na kolejne lata i jak będą się kształtowały widać w 2014 r., który jest rokiem
przełomowym a później powinno być już lepiej.
Wprowadzone zmiany do budżetu gminy, związane są także z decyzjami Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie których zwiększono budżet na kwotę 2.650 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków stałych. Zmniejszenie
budżetu na kwotę 619.861 zł w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
w związku z zaciągnięciem pożyczki na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Laskowice” w kwocie mniejszej od planowanej. Zmniejszono budżet
o kwotę 245.066 zł po stronie dochodów i wydatków po wprowadzeniu kwoty z przetargu
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zwiększony został budżet o kwotę
230.000 zł w związku z wykonanymi dochodami w paragrafie: podatek od nieruchomości
o 80.000 zł, w paragrafie podatek leśny o kwotę 10.000 zł, w paragrafie podatek od
nieruchomości ale w rozdziale dotyczącym wpływów z podatku rolnego, leśnego, spadków
i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych o kwotę 100.000 zł, w tym samym rozdziale paragraf podatek leśny
o kwotę 15.000 zł oraz podatek od spadków i darowizn o kwotę 20.000 zł . W rozdziale
dotyczącym wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska z tytułu środków z różnych opłat na kwotę 5.000 zł . Zwiększono
budżet o kwotę 94.229 zł wynikającą z podpisanych umów lub promes za otrzymanie
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Natomiast jeśli chodzi o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2012 r. to zostały
przeanalizowane przez Komisję Rewizyjną oraz Regionalną Izbę Obrachunkową
w Bydgoszczy bilans z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za rok 2012, łączny bilans

obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Jeżewo za rok
2012, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków
zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienia zmian w funduszu
obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.
Sprawozdania te według wskazanych instytucji zostały wykonane poprawnie. Jeśli są
jakieś pytania do przedstawionego materiału, to bardzo proszę.
Pytań nie było. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jeżewo na 2013 r., poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXVIII/199/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

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 XXVIII/200/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Jeżewo za 2012 r., poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVIII/201/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej p. Tomasza Banaszak o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 r. oraz opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w powyższej sprawie.

Ad. 7.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tomasz Banaszak powiedział: Komisja Rewizyjna
w składzie: Tadeusz Makowski, Józef Śpica i Tomasz Banaszak spotkała się dwukrotnie
w miesiącu kwietniu i maju. Dokonaliśmy oceny sprawozdania z wykonania budżetu,
sprawozdania finansowego i stanu mienia gminy Jeżewo. Wysłuchaliśmy również
wyjaśnień Pana Wójta i Pana Skarbnika. Wykonanie budżetu analizowano na podstawie
wykonania planów dochodów budżetowych, wykonania planów wydatków budżetowych,
wykonania wydatków w układzie działowym, o stanie mienia gminy Jeżewo, sprawozdania
opisowego, wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto Komisja
analizowała zagadnienia dotyczące zaległości zobowiązań podatkowych: podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku leśnego.
Również zwróciliśmy uwagę na zaległości nie podatkowe, m.in.: dzierżawę z najmu lokali,
zaległości od dłużników alimentacyjnych, zaległości za doprowadzenie ścieków do
kanalizacji gminnej, zaległości za wodę, rozliczenie finansowe dotacji dla klubów
sportowych, wydatki w oświacie w poszczególnych rozdziałach działowych klasyfikacji
budżetowej, ponadto wykazy stanów i obrotów za rok 2012 urzędu gminy Jeżewo i szkół
gminy Jeżewo, koszty utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach. Zapoznaliśmy się
również ze sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi
Oświaty oraz Samorządowej Instytucji Kultury w Jeżewie. Z przeprowadzonej analizy
wynika, ze wydatki są dokonywane celowe z uwzględnieniem podatnika, tzn. potrzeb
wszystkich podmiotów i przy zachowaniu ścisłej dyscypliny budżetowej. Ograniczenia
inwestycyjne wymuszają wybór zadań priorytetowych z uwzględnieniem konieczności
wcześniej zaciągniętych spłat kredytu. Jednak najważniejsza informacja dotyczy naszego
spotkania i jest to wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Jeżewo o udzielenie
absolutorium Panu Wójtowi Mieczysławowi Pikuła. Dziękuję. Jeśli są pytania, to bardzo
proszę.
Wobec braku pytań i nie podjęcia dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący
Rady Gminy podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i przeszedł do
odczytania Uchwały Nr 16/Kr/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jeżewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeżewo za 2012 rok, która pozytywnie
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie /uchwała stanowi załącznik
do protokołu/.

Ad. 10d.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do odczytania projektu uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVIII/202/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski w imieniu Rady
Gminy i wszystkich mieszkańców gminy podziękował Panu Wójtowi i Skarbnikowi
Gminy za wykonaną pracę oraz życzył dalszej wytrwałości i cierpliwości
w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań na rzecz gminy.
Następnie Pan Wójt podziękował Wysokiej Radzie za pozytywnie dokonaną ocenę
i udzielenie absolutorium, a Skarbnik Gminy dziękując za dobrą współprace przez
ostatni rok, złożył również podziękowania za udzieloną pomoc Pani Łucji Jarowskiej.
Przewodniczący Rady Gminy P. Marek Wiśniewski ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do
projektu uchwały.
Ad. 10e.
Pan Wójt powiedział: nad jeziorem Stelchno powstaje „małe osiedle” i jak na razie zostały
tam nazwane trzy ulice, tj. ulica Czerska ciąg dalszy, Na Wężowcu i Okrężna. Ze względu
na fakt, iż powstają nowe zabudowania i tworzone są nowe drogi dojazdowe do tych
nieruchomości, to dla celów administracyjnych i nie tylko przyszedł czas aby te ulice
nazwać. Również mieszkańcy tych nieruchomości zwracali się z prośbą o możliwość
uregulowania tych spraw ze względu na sprawy meldunkowe. Propozycja nazw tych ulic to
ulica Świerkowa i ulica Kręta.
Następnie poprosił o pytania lub inne propozycje do przedstawionego projektu
uchwały. Pytań i propozycji nie było.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicom w miejscowości Jeżewo, poddając uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVIII/203/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10f.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który pan Wójt przedstawił
w pkt. 6 oraz na posiedzeniu Komisji. Poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec
powyższego poddał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeżewo, obejmującej działki nr 246
i 204/7 pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie –
14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVIII/204/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Do omówienia projektów uchwał, które zostały wprowadzone w porządek obrad na
wniosek Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Wójta o ich
omówienie.
Ad. 10g i 10h.
Wójt Gminy poinformował: w wyniku przeprowadzonej analizy przez Pana Skarbnika
oraz po dyskusji przeprowadzonej na Komisjach jest propozycja aby obniżyć stawkę na
śmieci zarówno przy śmieciach segregowanych jak i niesegregowanych. Zmiana miałaby
nastąpić od 1 lipca, propozycja stawek to 8,50 zł za śmieci segregowane i 17 zł za śmieci
niesegregowane. Kolejny projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia wzoru deklaracji,
w związku z wprowadzoną zmianą. Wszyscy mieszkańcy gminy będą musieli od nowa
złożyć deklarację, jeżeli rada gminy przegłosuje zmniejszenie stawek. Na dzień dzisiejszy
deklaracje zostały złożone na kwotę 10 zł i 20 zł. Aby móc naliczyć stawkę a później
w razie konieczności przeprowadzić postępowanie egzekucyjne musi zostać złożona nowa
deklaracja. Również w tej deklaracji zostały zweryfikowane dane, których jest teraz mniej
w związku z ochroną danych osobowych. Czyli zarówno poprawiamy, jak i wprowadzamy
nowe zmiany. Mamy 21 rodzin wielodzietnych, które korzystają z pomocy społecznej. Aby
wprowadzić jakiekolwiek zwolnienia dla tych rodzin, trzeba będzie zapoznać się dokładnie
z sytuacją danej rodziny oraz na przykład przez okres dwóch miesięcy zobaczyć czy będą
płacić za śmieci. Po tym okresie w ramach wspólnych konsultacji podejmiemy decyzję czy
zwalniamy rodziny wielodzietne i powyżej którego dziecka. Chociaż są opinie mieszkańców
aby nikogo z tych opłat nie zwalniać, ponieważ nikt nie chce płacić za innych. Ale my
musimy do tego tematu podejść spokojnie . Podejrzewamy, że rodziny te prawdopodobnie
nie zapłacą, ale dajmy sobie czas chociaż tych dwóch miesięcy i gdy będzie wiadomo jak się
sprawy mają podejmiemy decyzję w sprawie zwolnień. Taka jest moja propozycja.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: ale w przypadku zwolnień, to niech chociaż
segregują.
Wójt Gminy powiedział: nie otwierajmy tej dyskusji teraz, odczekajmy określony czas.
Będziemy wiedzieli ile trzeba będzie dołożyć i czy nas stać na to. Musimy też rozgraniczyć
rodziny, bo wiem, że są rodziny, którym należy pomóc i które tę pomoc docenią.
Przypominam tylko, że dostajemy 4 worki, pojemnik na śmieci mieszane i pojemnik
blaszany na popiół. Na workach będzie napisane, co do którego worka rzucamy.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: jeśli ktoś mieszkańców zadeklarował, że będzie
segregować śmieci, a teraz nie chce ich segregować, to co musi zrobić?
Wójt Gminy odpowiedział: wystarczy, że złoży korektę do deklaracji.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Następnie poddał projekt uchwały
pod głosowanie, w wyniku którego uchwała przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami
„za”.

Uchwała Nr XXVIII/205/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał: a jak wyglądają deklaracje osób korzystających
z domków letniskowych i działek rekreacyjnych?
Wójt Gminy odpowiedział: wszyscy otrzymali informację, iż w terminie 30 dni musza
udowodnić, że mają podpisaną umowę z ZUK-iem na wywóz śmieci. Kto nie będzie tego
przestrzegał będzie podlegał karze finansowej. Będzie z urzędu na kontrolę wyznaczona
osoba, której priorytetowym zadaniem będzie właśnie kontrola czy każdy mieszkaniec
nieruchomości postępuje ze śmieciami tak jak zadeklarował.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości. Poddał projekt uchwały pod głosowanie,
w wyniku którego uchwała przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXVIII/206/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku
obrad.
Radny Paweł Boguń zapytał: chodzi o drogę w Piskarkach, na zakręcie jest bardzo słaba
widoczność. Czy jest możliwość wycięcia tych krzewów albo ich przycięcia?
Wójt Gminy odpowiedział: przekażemy tę informację do Zarządu Dróg Powiatowych,
ponieważ jest to droga powiatowa.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: są sygnały od mieszkańców, dotyczące
parkowania samochodów na parkingu w Jeżewie przez pracowników urzędu, czy nie
mogliby parkować na przykład na parkingu przed plebanią?
Wójt Gminy odpowiedział: mogą ale nie muszą. Mogę poprosić aby moi pracownicy
parkowali w innym miejscu, ale zmusić ich nie mogę. Parkują głównie ci pracownicy,
którzy jeżdżą w teren.
Radny Kazimierz Żebrowski powiedział: mam sugestię odnośnie likwidacji biblioteki
w Laskowicach i przekazania tych pomieszczeń KGW, żeby uwzględnić też seniorów,
emerytów i rencistów oraz wszystkie inne organizacje, które działają w Laskowicach.
Należy zabezpieczyć roszczeniowe sprawy, żeby później nie było problemu.
Wójt Gminy powiedział: oczywiście załatwimy to.
Radny Kazimierz Żebrowski powiedział: chodzi o to, żeby to funkcjonowało sprawiedliwie
dla wszystkich.

Radny Grzegorz Ziółkowski zapytał: rozpoczął się sezon letni a dzierżawca zamknął
parking nad Stelchnem. Samochody są stawiane na drodze, w lesie. Czy nie można czegoś
z tym zrobić?
Wójt Gminy odpowiedział: otworzymy parking, a co do części, którą zamknął dzierżawca,
to musimy poczekać na rozwiązanie umowy.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: dopóki stał namiot to jeszcze w miarę tam
wyglądało, ale teraz są tam jakieś szałerki i wygląda tam strasznie.
Sołtys wsi Taszewo p. Maria Kurcz powiedziała: chodzi mi o śmieci nad jeziorem, nie ma
tam żadnego śmietnika, są tam namioty i śmieci są rozrzucane wszędzie wkoło.
Wójt Gminy powiedział: a kto pozwolił tam stawiać namioty?
Sołtys wsi Taszewo p. Maria Kurcz powiedziała: ja nie będę tam codziennie chodzić
i sprawdzać ani śmieci zbierać.
Wójt Gminy powiedział: żeby postawić namiot musi być zgoda Wójta i to na piśmie.
Ad. 12.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1545 zamknął obrady XXVIII sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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