PROTOKÓŁ NR XXIX/2013
z obrad XXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 4 września 2013 r.
30
od godz. 13 do godz. 1500 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 15 radnych. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
3. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
4. Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013,
c. wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2013 r.,
d. zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych drzew w alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie uznanej za pomnik przyrody,
zarejestrowany pod numerem 294 oraz 1 drzewa usytuowanego na działce
nr 27/7 w Laskowicach uznanego za pomnik przyrody, zarejestrowany pod
numerem 291,
e. nadania nazwy ulicom w miejscowości Jeżewo,
f. sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy
Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeżewo, obejmującej działki
nr 246 i 204/7.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.

Otwarcia obrad XXIX 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 15 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 „7g”, do przyjętego
porządku obrad w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia
14 grudnia 2012 r. określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 – 15 głosami „za”.
Ad. 5.
Interpelacja ustna radnego Leszka Kanieckiego: chciałbym złożyć interpelację w imieniu
mieszkańców sołectwa Laskowice, szczególnie ulicy Długiej, którzy są zbulwersowani
ciągłymi remontami sieci wodociągowej przez firmę BOROWIAK. Co roku mamy bałagan,
są poniszczone trawniki, chodniki. BOROWIAK woła o podwyższenie opłaty za ścieki, za
wodę, bo nie mają pieniędzy. Ja się pytam: czy jest tak ciężko wymienić 200 m rury na
nową? A oni, jak jest jakaś awaria zakładają opaski. Opaski są co metr, co półtora są opaski
i ciągle się chodzi i grzebie. Jeśli nie mają pieniędzy to niech wezmą kredyt, ale niech jest to
zrobione raz a porządnie. Wszyscy mają dosyć, wszystko jest poprzewracane, poniszczone.
Wójt Gminy powiedział: awarie naprawiają szybko, ale postulat jest dobry. Wyślemy
pismo do BOROWIAK-a, niech się ustosunkują do przedstawionych zarzutów /pismo stanowi
załącznik do protokołu/.

Interpelacja ustna radnego Tadeusza Makowskiego: w imieniu mieszkańców Piskarek
prosiłbym o postawienie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h na zakrętach dla
ogólnego bezpieczeństwa.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski powiedział: na nieostrożność żaden
znak nie pomoże.
Wójt Gminy powiedział: prześlemy pismo w powyższej sprawie do Wydziału Komunikacji
i Dróg /pismo stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: do Wójta Gminy wpłynęła interpelacja, która
powinna zostać skierowana do Rady Gminy. Interpelacja ta dotyczy budowy chodnika
wzdłuż ulicy Długiej od przejazdu kolejowego do Kościoła Księży Werbistów
w Laskowicach. Interpelacja została złożona przez radną Angelikę Macura w imieniu
Łukasza Młyńskiego /interpelacja stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał wszystkim zebranym treść interpelacji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Kazimierz Żebrowski powiedział: cała ulica Parkowa
też by chciała chodnik, tam też nie jest bezpiecznie.
Wójt Gminy powiedział: przekażemy tę sprawę według właściwości do Zarządu Dróg
Wojewódzkich, a Zarząd będzie musiał się ustosunkować, ponieważ jest to odcinek drogi
wojewódzkiej /pismo stanowi załącznik do protokołu/.
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:
Ostatnie nasze działania ukierunkowane były na organizację gminnych dożynek. Cała
impreza dożynkowa przebiegała sprawnie i elegancko. Również w dniu dożynek odbył się
zlot zabytkowych motocykli, których współorganizatorem był sołtys Jeżewa, p. Mirosław
Brzozowski.
Inwestycje: zakończony chodnik do cmentarza na ulicy Oskiej, prawdopodobnie zostanie
położony dalej, ale nie możemy nic obiecać, bo gmina nie będzie wykładała środków
finansowych na chodniki przy drogach powiatowych czy wojewódzkich. Możemy w tych
inwestycjach uczestniczyć, możemy wspomagać, ale każdy ma swój zakres zadań
przeznaczone środki finansowe na ten cel. Pomagamy czy wspieramy, bo korzystają z tego
nasi mieszkańcy, ale generalnie to Zarząd Dróg Powiatowych czy Zarząd Dróg
Wojewódzkich ma na to środki i powinien te środki inwestować. Wspólne zadanie, które
rozpoczniemy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, to modernizacja ulicy Długiej
w Laskowicach, która nie jest objęta Samorządową Inicjatywą Drogową. Inicjatywą tą ma
zostać natomiast objęty chodnik Laskowice – Jeżewo, Jeżewo – Laskowice, obojętnie z
której strony zaczniemy. Komisja przy Marszałku Województwa dopatrzyła się, że gmina
Jeżewo otrzyma środki z Lokalnej Grupy Działania w wysokości 450.000 zł, Zarząd Dróg
Wojewódzkich musi dołożyć 40 % kosztów tej inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu
i pytanie tej Komisji dotyczy właśnie środków z LGD i środków z ZDW, gdyż wszystkie te

środki są od Marszałka Województwa. Jest sygnał ze strony urzędu marszałkowskiego, że
projekt tej inwestycji zostanie prawdopodobnie podzielony na etapy. Jest to droga w pasie
drogi wojewódzkiej i projekt ten nazywa się: remont drogi wojewódzkiej: układanie
chodnika. A że z tego chodnika korzystać będą nasi mieszkańcy, czekamy na decyzję w tej
sprawie, jeśli zapadną pozytywne to przystępujemy do realizacji. Chodzi o to żeby nie
stracić środków finansowych z LGD, które byłyby naszym wkładem własnym, ponieważ
gmina niestety nie ma 60 % na dołożenie do tego zadania. Droga do Osłowa będzie
robiona na początku października, tak że z Osłowo do ulicy Oskiej będzie już asfalt.
To są zadania inwestycyjne, które będą realizowane, ale innych już nie będzie, gdyż nie ma
pieniędzy i w najbliższym czasie nie będzie.
Rok szkolny rozpoczął się bez żadnych problemów, w Szkole Podstawowej w Laskowicach
prowadzona jest modernizacja dachu, zostanie dodatkowo ocieplona blacha, aby już nie
zdarzały się przecieki. Wykonawca również połozy nowy parkiet. Mamy pełne
zabezpieczenie kadry nauczycielskiej w szkołach. Do końca września wszyscy dyrektorzy
szkół przygotowują informacje w systemie SIO, czyli przekazują pełne dane drogą
elektroniczną do ministerstwa edukacji, celem ponownego naliczenia subwencji
oświatowej. Następnie ministerstwo przekazuje naliczone subwencje do ministerstwa
finansów, a wtedy ministerstwo finansów przekazuje środki finansowe samorządom. Już
dziś możemy powiedzieć, że gmina dostanie subwencję oświatową pomniejszoną, ponieważ
wiemy, że liczba uczniów w szkołach jest mniejsza. Niektórzy uczniowie kontynuują naukę
w Świeciu, a wiadomo, że subwencja idzie za uczniem.
Przedszkola – rodzica wychowanie przedszkolne kosztuje 1 zł za 1 godzinę
ponadwymiarową i nie mogą samorządy naliczać wyższych stawek. Do tej złotówki
dokłada ministerstwo edukacji. Szkoły nie odczuły liczby sześciolatków, gdyż nie ma ich
dużo.
W dniu wczorajszym odbyły się uroczystości w Gródku, odsłonięcia i poświęcenia mogiły
zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego oraz ludności cywilnej, ofiar wydarzeń z września
1939 r. na terenie gminy Drzycim i gminy Jeżewo. Uroczystość odbyła się w podniosłej
atmosferze, oddano hołd i cześć, tym którzy tam zostali pochowani. To najważniejsze, aby
uszanować tych ludzi, którzy bezimiennie zginęli, a w miarę możliwości również sprawdzić
kto tam został pochowany.
W ostatnim czasie odbyły się spotkania w sprawie wywozu śmieci z wykonawcą, czyli
firmą ZUK. Ustalono dodatkowy termin wywozu śmieci selektywnych, który rozłożony
został na okres trzech dni. Zostaną rozesłane kurendy z nowymi terminami, przypisanymi
dla każdej miejscowości. Dla ułatwienia pracy księgowej, dla nieprzechodzenia na kolejny
rok
z jednym miesiącem bez wpłaty i zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany terminu płatności za śmieci.
Będzie to może niekorzystne dla mieszkańców, ale tylko jednorazowo trzeba będzie
zapłacić za wywóz odpadów w jednym miesiącu za dwa miesiące. Zmiana ma nastąpić od
miesiąca października, oplata ma być bieżąca za dany miesiąc. Czyli w październiku trzeba
będzie zapłacić za miesiąc wrzesień i październik. Natomiast w miesiącu listopadzie już
bieżąco za listopad i tak dalej. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad. Poprosił Skarbnika Gminy p. Szymona Górskiego o wprowadzenie do
pkt. 7a i 7b.

Ad. 7a,b,
Na wstępie Pan Skarbnik powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz wszystkich
obecnych. Następnie poinformował o wprowadzonych zmianach do budżetu oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej: zmiany do budżetu związane są z kwotą 157.772zł .
Dochody zwiększyły się o kwotę 47.112 zł, otrzymaliśmy środki z urzędu wojewódzkiego w
związku z rozliczeniem wydatków z funduszu sołeckiego za rok poprzedni, zwiększono
dochody z podatku od nieruchomości na kwotę 60.000 zł, a podatek leśny zwiększono o
kwotę 40.000 zł . Te zwiększone dochody zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków
na drogi w ramach modernizacji drogi w miejscowości Osłowo, do tej pory planowana była
kwota na to zadanie w wysokości 70.000 zł . Musieliśmy ją zwiększyć, gdyż zgodnie z
kosztorysem inwestorskim koszt tej inwestycji planowany jest na 310.000 zł . Uważamy
razem z p. Lemańczykiem, że ta kwota po przetargu może zejść do 250.000 zł, zresztą
połowę kwoty otrzymamy z urzędu wojewódzkiego. Wydatki inwestycyjne: zmiana w
wydatkach na kanalizację sanitarną była zaplanowana na kwotę 2.185.139 zł po opłacie
za nadzór inwestorski i za wykonane roboty, dodatkowo zostanie
w tej inwestycji ok. 30.000 zł i ta kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie tablic
interaktywnych dla szkół. Na razie tę kwotę wprowadzę na 3.599 zł, ale później trzeba
będzie ją zwiększyć do kwoty 22.926 zł zgodnie z podjętą uchwałą w miesiącu marcu.
Pozostałe dochody zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, m.in. na zakup materiałów
i wyposażenia, usługi bieżące oraz pozostałą działalność na kwotę 10.000 zł, ze względu
na wydatki związane z remontem pomostu, wydatki związane z ostatnim festynem. Jeśli
chodzi o zmiany do budżetu i WPF to wszystko, proszę o pytania.
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 – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/207/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

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 – 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIX/208/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do
kolejnych projektów uchwał.
Pan Wójt powiedział: w odniesieniu do projektu uchwały w sprawie zabiegów sanitarnych,
to działania te przeszły w gestię samorządów. Korzystając ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska zabiegi te, robimy po raz trzeci i odbywają się one
w zakresie: usunięcia gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje
z obiektami budowlanymi czy urządzeniami technicznymi, które zagrażają bezpieczeństwu
ruchu drogowego, bezpieczeństwu ludzi i mienia. Jeżeli coś jest ustanowione pomnikiem
przyrody to bez zgody rady gminy nie może zostać ruszone. Gdyby ktoś miał na swojej
działce taki pomnik przyrody i bez zgody rady gminy próbował w niego ingerować, to
naraziłby się na wysokie kary od konserwatora zabytków. Wobec zapisów ustawy o
ochronie przyrody wskazane prace wymagają uzgodnienia z organem stanowiącym daną
formę ochrony przyrody, a ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały
rady gminy. Jest ok. 60 drzew wymagających tych zabiegów, które uznane zostały za
pomnik przyrody oraz 1 drzewo usytuowane na prywatnej działce
w Laskowicach. Dobrze, że otrzymujemy te środki z WFOŚ co roku, bo jest to dla nas duży
„zastrzyk” finansowy dla realizacji tego zadania.
Kolejny projekt uchwały dotyczy nadania nazw ulicom w miejscowości Jeżewo, wskazana
uchwała podjęta została na sesji w dniu 26 czerwca br. Jednakże
w uchwale w § 4 został wprowadzony zapis, że „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty”. Po otrzymanym zawiadomieniu
w dniu 25 lipca od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odnośnie wskazanego zapisu, po
ponownej analizie, zgodnie z art. 13 pkt. 2 oraz art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rada gmina podzieliła opinię
Wojewody, iż zapis § 4 powinien brzmieć: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Zgodnie
z sugestiami Wydziału Nadzoru i Kontroli przy Wojewodzie przygotowany został projekt
uchwały, który utraci wcześniej podjętą uchwałę w powyższej tematyce oraz
z prawidłowym zapisem odnośnie jej publikacji /zawiadomienie Wojewody KujawskoPomorskiego stanowi załącznik do protokołu/.

Kolejny projekt uchwały dotyczy sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale
Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeżewo, obejmującej działki nr 246
i 204/7, ten projekt uchwały dotyczy brzmienia zapisu zawartego w § 7 ust. 6 pkt. 2, który
podjęty został na sesji w dniu 26 czerwca w brzmieniu: „lokalizacja reklam zgodnie
z ustaleniami ust. 3 pkt. 5, a powinien brzmieć: „lokalizacja reklam zgodnie z ustaleniami

ust. 3 pkt. 4”. Błąd wystąpił w związku z usunięciem z treści projektu uchwały
w przedmiotowej sprawie punktu 4 w § 7 ust. 3, w wyniku czego dotychczasowy pkt. 5 stał
się punktem 4. Zmiana ta nastąpiła na etapie uzgodnień i opinii, w związku z rezygnacją ze
stosowania na rysunku planu orientacyjnych linii rozgraniczających.
Jeśli chodzi o projekt uchwały dotyczący nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia, to w związku z upływem terminu, na który zostały wydzierżawione
grunty w miejscowości Laskowice i Lipienki, dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się
z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy. W związku z tym, iż grunty te nie zostaną
na chwilę obecną przeznaczone na cele inwestycyjne jest propozycja, aby wydzierżawić je
obecnym dzierżawcom. Wydzierżawienie odbyłoby się w drodze bezprzetargowej
w przetargu ustnym nieograniczonym. W odniesieniu do wysokości czynszu dzierżawnego
propozycja jest aby kwota pozostała bez zmian. Proponowany termin dzierżawy to: dla
działki nr 26/22 położonej w Lipienkach, wnioskodawcą jest p. Daniela Manikowska do
31.08.2015 r., dla działki nr 90/3 w Laskowicach, wnioskodawcą jest p. Elżbieta Schmidt
do 30.06.2016 r., dla działki nr 41/3 położonej w Laskowicach, wnioskodawcą jest
p. Kazimierz Świtajski do 31.08.2023 r., który zainteresowany był też wykupem
dzierżawionej działki, ale omawiając tę sprawę na posiedzeniu komisji radni zdecydowali
o przedłużeniu umowy dzierżawy na okres 10 lat.
Następnie Pan Wójt poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Gminy P. Marek Wiśniewski o godz. 14.20 ogłosił 10 minut
przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do odczytania projektów uchwał
w sprawie:
Ad. 7c.
Wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2013 r., następnie
poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwała przyjęta została
jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/209/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zabiegów sanitarnopielęgnacyjnych drzew w alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji
Błądzim – Świecie uznanej za pomnik przyrody, zarejestrowany pod numerem 294
oraz 1 drzewa usytuowanego na działce nr 27/7 w Laskowicach uznanego za
pomnik przyrody, zarejestrowany pod numerem 291, który poddał pod głosowanie. W
wyniku przeprowadzonego glosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie –
15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIX/210/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7e.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicom w miejscowości Jeżewo. Poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie, w wyniku którego uchwała przyjęta została jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/211/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie sprostowania
błędu pisarskiego w uchwale Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia
26 czerwca 2013 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Jeżewo, obejmującej działki nr 246 i 204/7, który poddał
pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała przyjęta została jednogłośnie –
15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/212/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Przewodniczący Rady Gminy po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012 r.
określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zapytał czy są pytania do projektu tej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: w projekcie uchwały
wskazani są tylko właściciele do ponoszenia opłat, a najemca czy dzierżawca? Czy tylko
właściciel jest zobowiązany do ponoszenia tej opłaty?
Wójt Gminy odpowiedział: zawsze właściciel ma obowiązek poniesienia opłaty, a jak to
sobie zorganizuje, jeśli wynajmuje komuś lokal to jego sprawa. Może zrobić to na przykład
przy opłacie za wynajem.
Przewodniczący Rady Gminy wobec braku dalszych pytań przeszedł go głosowania,
w wyniku którego uchwała przyjęta została jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/213/2013

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku
obrad. Następnie powiedział: chciałbym serdecznie podziękować Panu Sołtysowi za
zaangażowanie, za pomoc, za całą pracę włożoną w organizację dożynek. Chciałbym
podziękować również Panu Wójtowi oraz wszystkim tym, którzy włożyli swój czas
w przygotowanie festynu dożynkowego. Dziękuję w imieniu własnym i myślę, że również
mogę to zrobić w imieniu mieszkańców naszej gminy.
Chciałbym też zapytać i poprosić Pana Wójta o możliwość wprowadzenia na stronę
internetową informacji dotyczącej terminu wywozu śmieci zarówno mieszanych, jak
i segregowanych.
Wójt Gminy odpowiedział: taki harmonogram jest stronie głównej Biuletynu Informacji
Publicznej.
Radna Angelika Macura: odnośnie tej strony, wielu mieszkańców zwracało mi uwagę i też
już dzwoniłam do Pani Knoff, aby w jakiś sposób wydzielić te sprawy.
Wójt Gminy powiedział: na stronie głównej PBI-u jest czerwony link dotyczący
harmonogramu i nie ma potrzeby przerzucania tych informacji w inne miejsce, gdyż jest
on dla mieszkańca łatwiej dostępny. Zostanie także przesłana kurenda z nowym
harmonogramem wywozu śmieci segregowanych i w kurendzie możemy podać jako
dodatkową informację adres strony internetowej.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: może dobrze by było, gdyby ta informacja
została umieszczona na głównej stronie internetowej gminy Jeżewo.
Wójt Gminy powiedział: oczywiście, możemy też tam te informacje zamieścić.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: cała ta „zabawa” nie do końca mi się podoba.
Kiedyś wywożono śmieci co tydzień i było to robione punktualnie. Dzisiaj musimy się
dowiadywać, wywóz jest raz na dwa tygodnie. Nie wiem, czy ta ustawa załatwiła problem
śmieci tak do końca. Szczególnie problem wyrzucania śmieci do lasu czy do rowów przez
osoby, które mają działki letniskowe. W sumie ustawa ta zobowiązała osoby, które i tak
posiadały pojemnik, może w niewielkim procencie przymusiła osoby, które go nie
posiadały, ale śmieci i tak są wyrzucane w miejscach do tego nie przeznaczonych.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: ten, kto nie będzie segregować, a zobowiązał się,
że będzie to zapłaci 8,50 za segregowane i tak wyrzuci śmieci zmieszane. Powinna być
jakaś kontrola.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: uważam, że należałoby zobligować właścicieli
działek nad Stelchnem do zbierania śmieci i ich wywożenia, ale nie do lasu czy wyrzucania
do rowu.
Wójt Gminy powiedział: właściciele działek letniskowych mają możliwość zakupienia
worka na śmieci w jednym z jeżewskich sklepów, następnie gdy jest on już zapełniony
zgłaszają to do Pani Knoff, a Ona informuje ZUK, który te worki odbiera i wywozi.
Zmieniliśmy teren gminy pod budownictwo letniskowe, to teraz oprócz pieniędzy są jeszcze
pretensje dotyczące na przykład utwardzania dróg, położenia chodnika i wielu innych

spraw, a śmieci to najlepiej wyrzucić do pojemnika, za który gmina musiała zapłacić.
Teraz, gdy już tych pojemników nie ma to pojawił się problem. Ludzie „z zewnątrz” mają do
nas o wiele więcej pretensji aniżeli nasi mieszkańcy. My wiemy, jak długo trzeba na daną
rzecz pracować, liczba wpływów z podatku też nie daje dużych dochodów dla inwestycji,
ale dobrze, że otrzymujemy jeszcze subwencje. Dochodów mamy ok 2 milionów złotych, a
wydajemy 22 miliony. To skąd reszta? Z subwencji i dotacji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: chciałbym
w imieniu ulicy Leśnej w Jeżewie podziękować za nowy przystanek autobusowy.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 15 00 zamknął obrady XXIX sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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