PROTOKÓŁ NR XXX/2013
z obrad XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu18 października 2013 r.
od godz. 1230 do godz. 1445 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 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Paweł Boguń, P. Lech
Kempiński. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Analiza funkcjonowania oświaty na terenie gminy – sprawozdanie z działalności
oświaty za okres 2012/2013.
8. Informacja z działalności klubów sportowych działających na terenie gminy Jeżewo.
9. Analiza oświadczeń majątkowych.
10. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013,
b. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeżewo,
c. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Oską, Ogrodową,
Szkolną i Rolną we wsi Laskowice.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad sesji.

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

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXX 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 13 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 XXIX 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 – 13 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:
Odbyło się spotkanie w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej z Zarządem Dróg
Wojewódzkich dotyczące ścieżki pieszo-rowerowej Jeżewo-Laskowice. Również gmina
w ramach Lokalnej Grupy Działania zorganizowała spotkanie w tej tematyce i urząd
marszałkowski przyjął naszą propozycję. Otrzymamy 400.000 zł na realizację budowy
chodnika. Do końca listopada dowiemy się czy Zarząd Dróg Wojewódzkich wejdzie ze
swoim udziałem finansowym, a resztę będzie musiała dołożyć gmina. Kosztorys opiewa na
kwotę 1.180.000 zł . Kwota ta może spaść, ale nigdy nie wiadomo, a przygotowani być
musimy. W ramach Lokalnej Grupy działania realizowany będzie odcinek pierwszy,
a odcinek drugi wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Czas wykonania tego zadania
to rok 2014.
Bierzemy udział w szkoleniach dotyczących przeznaczenia środków unijnych w latach
2014 – 2020, które zostały pomniejszone dla Polski o 4 mld zł . Województwo kujawskopomorskie zajmuje 16 pozycję w kraju i otrzyma dużo mniej środków na infrastrukturę
i rozwój wsi. Środki finansowe głównie zostały przeznaczone na rybołówstwo śródlądowe.
Inwestycje: osiedle Kubsza zostało podłączone do kanalizacji, wczoraj była kontrola
z urzędu marszałkowskiego. Chodnik w Krąplewicach zakończony, w Laskowicach chodnik

do cmentarza został skończony, czeka tylko odcinek od Kościoła w kierunku Zakonu Księży
Werbistów. Przed Remizą Strażacką w Jeżewie trwają prace układania kostki. Środki na
ten cel są sponsorowane.
Program Natura 2000 zaczyna powoli się zamykać. Obszar ten na terenie naszej gminy to
Czersk Świecki, Pięćmorgi aż do Lipinek, część Osłowa, Krąplewice w okolicach Fermy .
Pan Burmistrz Świecia wstępnie zaopiniował pozytywnie nasze wiatraki. Prawdopodobnie
będzie 10 wiatraków na terenie gminy.
Biogazowania rozpoczyna swoją działalność. Środki unijne zostały wykorzystane, środki
finansowe są zabezpieczone. W listopadzie rozpocznie się rozruch, a dla naszej gminy są to
dodatkowe pieniądze z podatku.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi Gminy za przedstawienie
powyższych informacji i poprosił o wprowadzenie do kolejnych punktów obrad.
Ad.7.
Pan Wójt powiedział: Na obszarze gminy Jeżewo w roku szkolnym 2012/2013 działały
następujące placówki oświatowe i szkoły:
• Przedszkole Samorządowe „Pod Kasztankiem” w Laskowicach
• Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krąplewicach
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach
• Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Laskowicach
• Zespół Szkół w Jeżewie, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika.
Liczba oddziałów i uczniów w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym
2012/2013 przedstawia się następująco:
• Przedszkole Samorządowe w Laskowicach – 25 uczniów, 1 oddział
• Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim:
− dzieci w oddziale przedszkolnym – 13 uczniów, 1 oddział
− uczniowie klas I – VI – 42 uczniów, 6 oddziałów
• Szkoła Podstawowa w Krąplewicach:
− dzieci w oddziale przedszkolnym – 19 uczniów, 1 oddział
− uczniowie klas I – VI – 71 uczniów, 6 oddziałów
• Szkoła Podstawowa w Laskowicach:
− dzieci w oddziale przedszkolnym – 41 uczniów, 2 oddziały
− uczniowie klas I-VI – 179 uczniów, 11 oddziałów
• Gimnazjum w Laskowicach – 132 uczniów, 7 oddziałów
• Zespół Szkół w Jeżewie:
− dzieci w przedszkolu – 25 uczniów, 1 oddział
− dzieci w oddziale przedszkolnym – 58 uczniów, 3 oddziały
− uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej – 210 uczniów, 12 oddziałów
− uczniowie Gimnazjum – 104 uczniów, 5 oddziałów

W podsumowaniu mamy 181 dzieci i 738 uczniów, w 2 grupach przedszkolnych,
7 oddziałach przedszkolnych i 47 oddziałach-klasach.
Natomiast liczba uczniów w poszczególnych latach wszystkich szkół z terenu gminy
przedstawia się następująco:
Rok szkolny 2006/2007 – 886 uczniów
Rok szkolny 2007/2008 – 848 uczniów
Rok szkolny 2008/2009 – 798 uczniów
Rok szkolny 2009/2010 – 766 uczniów
Rok szkolny 2010/2011 – 753 uczniów
Rok szkolny 2011/2012 – 754 uczniów
Rok szkolny 2012/2013 – 739 uczniów
Rok szkolny 2013/2014 – 774 uczniów / w tym dzieci z rocznika 2007/
Pytanie jest czy te dzieci będą chodziły do szkół na naszym terenie, gdyż z różnych
przyczyn dzieci uczęszczają do szkół podstawowych czy gimnazjalnych, np. w Świeciu,
ponieważ rodzice wybudowali się na terenie gminy, a są ze Świecia i zdecydowali, że
dziecko ukończy szkołę rozpoczętą w Świeciu i nie przenoszą dzieci do naszych szkół, ale są
też sytuacje, że rodzice zapisują dzieci do szkół w innej gminie i my nie mamy na to
wpływu.
Nauczyciele pełnozatrudnieni i ich stopień awansu zawodowego:
• Przedszkole w Laskowicach - 3 nauczycieli: 1 stażysta, 1 kontraktowy,
1 mianowany;
• Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim - 8,45 nauczyciela: 3,30 kontraktowy,
1,22 mianowany, 3,93 dyplomowany;
• Szkoła Podstawowa w Krąplewicach – 11,09 nauczyciela: 2,33 kontraktowy,
1,76 mianowany, 7 dyplomowanych;
• Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 21,17 nauczycieli: 1,56 kontraktowy,
3 mianowanych, 16,61 dyplomowanych;
• Gimnazjum w Laskowicach – 16,44 nauczycieli: 4,11 kontraktowych,
3 mianowanych, 9,33 dyplomowanych;
• Zespół Szkół w Jeżewie – 42,57 nauczycieli: 0,67 stażysta, 8,06 kontraktowych,
11,51 mianowanych, 22,33 dyplomowanych.
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi przedstawia się następująco:
• Przedszkole w Laskowicach – 2,75
• Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim – 2
• Szkoła Podstawowa w Krąplewicach – 4
• Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 8,5
• Gimnazjum w Laskowicach - 3,25
• Zespół Szkół w Jeżewie – 13
Liczba dzieci i uczniów korzystających z obiadów w świetlicy szkolnej, które opłacane są
przez GOPS:
• Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim – 24
• Szkoła Podstawowa w Krąplewicach – 25

• Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 28
• Gimnazjum w Laskowicach - 17
• Zespół Szkół w Jeżewie – 48
Dowożenie uczniów i dzieci:
• Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim – 26
• Szkoła Podstawowa w Krąplewicach – 0
• Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 17
• Gimnazjum w Laskowicach - 32
• Zespół Szkół w Jeżewie – 141
Stypendia naukowe zostały wypłacone dwa razy roku szkolnym, tj. w lutym 2013 r.
4 uczniom po 120 zł oraz w miesiącu czerwcu 2013 r. 12 uczniom również po 120 zł .
Natomiast stypendia socjalne wypłacone zostały 189 uczniom na kwotę 141.928,00 zł .
Stypendia socjalne są przeznaczane na zakup dresu, butów sportowych, kurtki,
wyposażenia szkolnego dla dzieci z rodzin poniżej przeciętnej dochodowej. Nie ma rodziny,
która zostałaby pominięta przy przyznawaniu tego stypendium, chyba że ktoś nie chciał
skorzystać. Dużo zależy też od rozliczenia się z otrzymanego stypendium przez rodziców.
Wypadki w szkołach w roku szkolnym 2012/2013 to przede wszystkim potrącenia przez
drugiego ucznia, zwichnięcia. Nie ma wypadków spowodowanych w ramach
bezpieczeństwa i higieny pracy i to jest najważniejsze. Do wypadków dochodzi w trakcie
przerw międzylekcyjnych, w czasie zajęć wychowania fizycznego oraz w czasie
oczekiwania na autobus szkolny. Wypadki te przedstawiają się następująco:
• Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim – 0
• Szkoła Podstawowa w Jeżewie - 4
• Szkoła Podstawowa w Krąplewicach – 0
• Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 3
• Gimnazjum Jeżewo - 4
• Gimnazjum w Laskowicach - 2
Na oświatę w roku szkolnym 2011/2012 wydaliśmy ogółem: 7.421.352,29 zł, subwencja
oświatowa wyniosła: 6.781.881,00 zł, a środki własne gminy to kwota: 3.016.427,00 zł .
Całość informacji jest dostępna w biurze Rady Gminy, więc każdy zainteresowany może się
z obszerniejszą wersją informacji oświatowych zapoznać /informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Jeżewo stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 8.
Pan Wójt powiedział: sprawozdanie to przedstawiane jest co roku. Informujemy w jaki
sposób organizacje pozarządowe działają, z jakich środków finansowych korzystają i jak
wygląda pozafinansowa forma współpracy. Z pożytku publicznego: na wsparcie zadań
z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu skorzystali: LUKS „KUSY” przy SP
w Laskowicach na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży
w oparciu o sekcję tenisa stołowego – 15.000,00 zł, LUKS „OLIMP” Jeżewo na rzecz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych
i sportowo-rekreacyjnych dla osób zrzeszonych w Klubie i jego sympatyków – 22.000,00 zł,
Stowarzyszenie
Jeździecki
Klub
Sportowy
„Czarna
Podkowa-Gródek”
na

rozpowszechnianie jeździectwa wśród mieszkańców Gminy Jeżewo – 5.000,00 zł oraz GLKS
„TOR” Lasowice na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez aktywny rozwój
dyscyplin sportowych /piłka nożna, warcaby/ i czynny udział w rozgrywkach i turniejach,
a tym samym w życiu społecznym i kulturalnym regionu – 32.000,00 zł; na wsparcie
realizacji zadań w zakresie wypoczynku letniego dzieci młodzieży skorzystali: LUKS
„KUSY” przy SP w Laskowicach na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci
i młodzieży – 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Czarna Podkowa –
Gródek” Krąplewice na organizację obozu jeździeckiego – 4.875,00 zł, Chorągiew
Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Świecie – Powiat na udział
drużyny ZHP 77 GŚDH w Laskowicach na Zlocie Drużyn Grunwaldzkich – 3.100,00 zł,
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Świecie – Powiat na
organizację obozu Ocypel Lato 2012 – 20.000,00 zł . W drodze otwartych konkursów ofert,
Gmina Jeżewo przyznała stowarzyszeniom 84.000,00 zł m.in. na wsparcie zadań z zakresu
rozwoju kultury fizycznej i sportu – 61.000,00 zł, tj.: LUKS „KUSY” przy SP w Laskowicach –
13.000,00 zł, LUKS „OLIMP” Jeżewo – 13.000,00 zł, GLKS „TOR” w Laskowicach – 32.000,00
zł, Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Czarna Podkowa – Gródek” Krąplewice –
3.000,00 zł oraz na wsparcie realizacji zadań w zakresie wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży – 23.000,00 zł, tj.: LUKS „KUSY” przy SP w Laskowicach – 8.000,00 zł,
Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Czarna Podkowa-Gródek” Krąplewice – 3.875,00
zł, Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Świecie – Powiat
– 11.125,00 zł . W roku 2012 przeprowadzono 9 kontroli dotyczących realizacji zadań
w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży. Przyznane dotacje zostały wykorzystane w całości prawidłowo i przeznaczone
na wydatki przedstawione w ofertach. Dzieci najchętniej korzystają z zorganizowanych
wakacji w Ocyplu. Środki finansowe na organizację letniego wypoczynku wykorzystywane
są również ze środków alkoholowych.
Współpraca o charakterze niefinansowym polega głównie na informowaniu
o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w określonych kierunkach, na
przeprowadzaniu konsultacji społecznych, na informowaniu o możliwościach uzyskiwania
wsparcia finansowego z krajowych i zagranicznych funduszu dostępnych dla
zainteresowanych organizacji oraz na nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń
organizacjom pozarządowym. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi Gminy za przekazanie informacji
dotyczących działalności oświaty, klubów sportowych i organizacji pozarządowych,
głównie w aspekcie finansowym. Poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionej
tematyki. Pytań ani uwag nie było.
Ad. 9.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy P. Marek Wiśniewski poinformował, iż zgodnie
z art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Gminy, jako
podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych jest zobligowany do
przedstawienia radnym informacji z analizy oświadczeń majątkowych w terminie do
30 października br. Informacja ta powinna zawierać dane o:

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego, lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach
majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe
oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
Oświadczenia majątkowe wszystkich radnych złożone zostały w ustawowym terminie,
tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r., wg stanu na dzień 31 grudzień 2012 r. .
Następnie Przewodniczący obrad odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Świeciu zawierające informacje z przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych gminy Jeżewo oraz pracowników
samorządowych.
Stwierdzone nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych
dotyczyły:
- nie wypełnienia rubryki dotyczącej miejsca zatrudnienia, stanowiska lub
funkcji,
- nie określenia przynależności do własnego majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową,
- nie wykazano dopłat z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- nie wskazano czy wykazana kwota stanowi dochód czy przychód
z gospodarstwa rolnego,
- wykazano błędny rok produkcji samochodu,
- wykazywano dochody w błędnej wysokości.
Radni oraz pracownicy samorządowymi, u których stwierdzono nieprawidłowości lub
braki, dokonali korekty błędnych zapisów /pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego stanowi
załącznik do protokołu/.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Wojewody KujawskoPomorskiego dotyczące złożonego oświadczenia majątkowego przez Wójta Gminy oraz
Przewodniczącego Rady Gminy, które to oświadczenia zostały złożone w ustawowym
terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r., wg stanu na dzień 31 grudzień 2012 r. .
Wojewoda poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych
w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości /pismo Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad, prosząc o pytania
lub uwagi do przedłożonej analizy z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze
2013 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: chciałbym zapytać czy na zimowe utrzymanie dróg
131 tysięcy złotych, jest liczone za cały okres zimowy, czy za cały rok?
Wójt Gminy odpowiedział: jest to kwota za cały okres zimowy, są tam również wliczone
środki przekazane przez powiat, bo my również odśnieżamy drogi powiatowe.

Radny Tadeusz Makowski zapytał: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki
w kwocie 358 tysięcy złotych, co to jest?
Skarbnik Gminy odpowiedział: to są wolne środki, które zostały z roku poprzedniego
i zostały przekazane na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.
Radny Józef Śpica zapytał: jest podana kwota przy funduszu alimentacyjnym: 587 tysięcy
złotych, są to kwoty zaległości, które w ogóle nie wpłyną na rachunek gminy, co to
oznacza?
Skarbnik Gminy odpowiedział: są to kwoty, które powinny wpłynąć od dłużników
alimentacyjnych, ale jak wiadomo one nie wpłyną.
Radny Józef Śpica zapytał: czyli ta kwota jest wliczona do deficytu budżetowego.
Skarbnik Gminy odpowiedział: nie ta kwota nie jest tam ujmowana, bo są to środki
budżetu państwa, więc są one deficytem budżetu państwa. Są to wpływy, są to nasze
należności, a zaległości osób fizycznych w stosunku do budżetu państwa i też budżetu
gminy. 60 % z tego idzie na budżet państwa, 20 % jest przekazywane na konto gminy,
a pozostałe 20 % na konto gminy, z której jest wierzyciel. Dochody z tych 20 % są na
poziomie 6 tysięcy złotych.
Wobec braku dalszych pytań Skarbnik Gminy przeszedł do omówienia analizy budżetu
za I półrocze 2013 r. Powiedział: uchwaliliśmy budżet po stronie dochodów na kwotę
20.769.393 zł, a wydatki na kwotę 22.569.393, z tego deficyt planowany był na kwotę
1.8000.000 zł, ze względu na to, że deficyt dotyczył naszej inwestycji w Laskowicach
i kredytu na inwestycje drogowe w wysokości 200.000 zł . Ze względu na to, że kwota na
inwestycję jest dużo mniejsza o 560.000 zł, jak Państwo wiecie deficyt się zmniejszył na
kwotę 1.180.139 zł i w kwocie 980.139 zł, która dotyczyła inwestycji kanalizacyjnej
w Laskowicach i 200.000 dotyczącej pożyczki na modernizację dróg na terenie gminy.
Po zmianach dochody wynoszą: 21.394.765 zł a wydatki: 22.594.904 zł . W I półroczu
spłaciliśmy kredyty i pożyczki na kwotę 381.761 zł, pożyczki i odsetki od pożyczek są
spłacane planowo. Do spłaty pozostały pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej pobrane na inwestycję pod nazwą „ujecie wody
w m. Dubielno, Ciemniki, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz
z rozprowadzeniem sieci”, w kwocie 1.333.334 zł; kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym
w Jeżewie na dofinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej Laskowice – Dolna Grupa
w kwocie 336.848 zł; pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie
inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych w m. Taszewskie Pole, Ciemniki,
Krąplewice I i II etap w kwocie 198.000 oraz pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej w wysokości 470.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją
dróg i kredyt z Banku Spółdzielczego w Jeżewie zaciągnięty na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek, który został zaciągnięty pod koniec 2012 r. Kwota
zobowiązań razem z wykupem wierzytelności na koniec I półrocza wynosi 4.885.333 zł
i stanowi 22,83 % planowanych dochodów gminy, a maksymalny próg to 60 %, do tego
doliczając planowane zobowiązania z tytułu pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek na ten rok i wykonanej już pożyczki wcześniej zaciągniętej na kwotę
200.000 zł na drogę Jeżewo – Czaple – Świecie i 980.139 zł pożyczka na budowę kanalizacji

w m. Laskowice. Zobowiązanie na I półrocze wynosi 6.075.944 zł, tj. 28,39 % planowanych
dochodów gminy, ta kwota w stosunku do roku poprzedniego jest mniejsza o 223.386 zł .
Na koniec roku planowany deficyt powinien wynieść 5.440.428,85 zł . Chciałbym
powiedzieć, że kredyt planowany na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
540.000, prawdopodobnie gmina powinna zaciągnąć, bo jak Państwu wiadomo, już po
I kwartale zwiększyły się bardzo mocno wydatki na drogi. Ze względu na to, że zostały
zwiększone dochody z podatku od nieruchomości i od osób prawnych, tego nie ma
w sprawozdaniu, gdyż miało to miejsce w lipcu br., wpłynęła kwota 404.000 zł, otrzymamy
z tego tytułu do końca roku dodatkowo jeszcze 280.000 zł . Pytanie co byłoby, gdyby te
środki nie wpłynęły? Prawdopodobnie, jak w zeszłym roku byśmy nie wypracowali tej
kwoty i znowu byśmy musieli się zadłużyć, a wzięcie ponownego kredytu na spłatę
zobowiązań z lat poprzednich ogranicza gminę, jeśli chodzi o zawieranie umów o pożyczki
inwestycyjne. Tym bardziej, że te pożyczki na spłatę zobowiązań nie są refinansowane
i oprocentowanie tych pożyczek jest bardzo duże. Jeśli chodzi o wydatki to zostały
wykonane w większości w 50 % i wynik finansowy budżetu jest na minusie 239.780 zł .
Planowany deficyt na kwotę 560.000 zł . Dochody własne wykonane zostały na kwotę
3.056.521,22 zł, co stanowi 48,18 %. Największe dochody były z podatku dochodowego do
osób fizycznych 1.250.000 zł, podatku od nieruchomości 862.191 zł i podatku rolnego
304.000 oraz podatku leśnego 111.000 zł . Wszystkie wymienione podatki były wykonane
w ponad 50 %. To sprawozdanie zostało pozytywnie rozpatrzone przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania lub uwagi.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Kazimierz Żebrowski powiedział: kiedy rozsyłane
były te analizy za I półrocze tego roku, bo takiej analizy nie otrzymałem i wiem, że
pozostali radni również nie.
Skarbnik Gminy powiedział: to sprawozdanie otrzymali członkowie Komisji Rewizyjnej
i Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: byłem przekonany, że wszyscy otrzymali, ale
wobec takiego faktu, proszę aby Pan przygotował tę analizę dla pozostałych radnych
i wtedy jeszcze raz do tej analizy wrócimy, gdyby były jakieś pytania, na przykład na
komisjach.
O godz. 13.45 obrady opuścił radny Józef Smoczyk.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad. Poprosił Skarbnika Gminy p. Szymona Górskiego
o wprowadzenie do pkt. 11a.
Ad. 11a.
Skarbnik Gminy powiedział: zmiany do budżetu wprowadzone na podstawie decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiają się następująco: zwiększono budżet

o kwotę 33.776 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
o kwotę 22.096 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, jak
również zwiększono budżet na kwotę 17.598 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla
osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, następnie zwiększono budżet na
opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej o kwotę 379 zł oraz
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 6.219 zł .
Wprowadzono do budżetu dotację z FOGR na kwotę 112.200 zł na zadanie inwestycyjne
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osłowo II etap”, ze
względu na rozstrzygnięcie przetargu musieliśmy dołożyć ze środków własnych kwotę
52.000 zł na tę inwestycję. Zmiana dotyczy również projektu pod nazwą: „Zapewnienie
dostępu do Internetu dla wykluczonych cyfrowo”, otrzymamy w tym roku z budżetu
państwa 15 % i z budżetu UE 75 %, co da nam kwotę 364.788 zł . W przyszłym roku ta
kwota będzie trochę niższa, ok. 300.000 zł . Środki te są przeznaczane na programy
komputerowe, na wynagrodzenie dla osób, które się tym projektem zajmują, na zakup
sprzętu dla osób, które takiego sprzętu nie mogą sobie kupić, na podłączenie do Internetu.
Środki te zostały wprowadzone w dziale Pomoc społeczna. Zwiększono również dochody
w dziale 756 o 200.000 zł i jest to wzrost podatku od nieruchomości. Wykonanie budżetu
mamy większe od planu, a prawdopodobnie otrzymamy jeszcze 280.000 zł . Zwiększyliśmy
dochody o kwotę 206.396 zł, która została przeznaczona na: program przeciwdziałania
alkoholizmowi w wysokości 11.200 zł, drogi – na umowy zlecenia 4.672 zł, zakup
materiałów 5.000 zł, na usługi z zadań bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem
dróg 50.000 zł, na modernizację drogi dojazdowej 52.000 zł, na administrację 31.400 zł
z przeznaczeniem na usługi i zakupy bieżące, umowy zlecenia, szkolenia pracowników.
Zwiększyliśmy kwotę 5.424 zł na wydatki bieżące i zakup sprzętu specjalistycznego dla
Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 2.224 zł, na wydatki na placówki opiekuńczowychowawcze 1.700 zł, na podopiecznych w domach pomocy społecznej 30.000 zł, na
dodatki mieszkaniowe 12.000 oraz o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia
związane z utrzymaniem zieleni czy zakup sprzętu dla osób zatrudnionych w sektorze
gospodarskim. Jeśli chodzi o zmiany do budżetu 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 – 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXX/214/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11b.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Jeżewo, zapytał czy są pytania do projektu tej uchwały. W związku
z brakiem pytań do projektu uchwały, który został przedstawiony i omówiony na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy, Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami
„za”.

Uchwała Nr XXX/215/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do
projektu uchwały.
Ad. 11c.
Pan Wójt powiedział: grunt ten należy do Pani Piątkowskiej, która złożyła wniosek
i czekała na realizację ok. trzech lat i teraz przyszedł czas, aby przystąpić do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wokół tego gruntu jest już
zabudowa a grunt ten został w środku. Wobec tego może być z czasem problem
z dojazdem na to pole jakąś maszyną rolniczą. Wobec powyższego przygotowany został
projekt uchwały, aby całość obszaru wprowadzić do miejscowego planu. Obszar ten
dokładnie obrazuje załączona do projektu uchwały mapka.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego pomiędzy ulicą Oską, Ogrodową, Szkolną i Rolną we wsi Laskowce,
poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXX/216/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 14.15 obrady opuściła radna Józefa Manikowska.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku
obrad. Następnie powiedział: Rada Sołecka w Laskowicach przedstawiła swoją opinię, co

do biblioteki w Laskowicach. Propozycja jest aby przenieść bibliotekę do gimnazjum.
Chciałbym, żeby Państwo również się wypowiedzieli w tej kwestii. Rada Sołecka razem
z panem Sołtysem opowiedzieli się za pozostawieniem biblioteki w Domu Kultury.
Wójt Gminy powiedział: była u mnie Przewodnicząca KGW w Laskowicach, P. Dulska
z prośbą o zorganizowanie spotkania z Radą Sołecką, Radą Gminy i zainteresowanymi
organizacjami i chciałaby usłyszeć jakie względy kierowały Radą Sołecką, że chce mieć
trzy biblioteki na jednej ulicy. Najlepiej będzie spotkać się, porozmawiać i uzgodnić
wspólne stanowisko w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: ja również chciałbym
usłyszeć, jakie są racje Rady Sołeckiej w tej sprawie, bo 3 biblioteki w Laskowicach, to
chyba droga zabawa dla nas.
Radna Angelika Macura powiedziała: moim zdaniem głównym punktem powinno być to,
żeby przekazać Radzie Sołeckiej i mieszkańcom, że biblioteka będzie w gimnazjum, będzie
dostępna dla wszystkich, także w godzinach popołudniowych, więc powinno to być
satysfakcjonujące dla wszystkich zainteresowanych. Nie ma się co upierać, będzie to tylko
kilka metrów dalej.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: czy możemy zobligować Pana
Sołtysa do zorganizowania takiego spotkania i poinformowania wszystkich radnych oraz
Pana Wójta przez Panią Dominikę i oczywiście zainteresowane organizacje, które chcą
uczestniczyć w spotkaniu?
Radny Leszek Kaniecki odpowiedział: tak.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedź Zarządu Dróg
Wojewódzkich na interpelację radnej Angeliki Macura w sprawie budowy chodnika
wzdłuż ulicy Długiej w Laskowicach od przejazdu kolejowego do Kościoła Księży
Werbistów /odpowiedź ZDW stanowi załącznik do protokołu/ oraz odpowiedź Starostwa
Powiatowego – Wydziału Komunikacji i Dróg w Świeciu na interpelację radnego
Tadeusz Makowskiego w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości
w m. Piskarki przy drodze powiatowej Jeżewo - Sulnowo /odpowiedź Wydziału Komunikacji
i Dróg w Świeciu stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: ja wnioskuję Panie Wójcie o zwiększenie na
ulicy Oskiej w związku z tym, że jest chodnik prędkości do 70 km/h, bo uważam, że jest to
miejsce zbierania dodatkowych opłat od mieszkańców gminy Jeżewo i gminy Osie,
uszczuplenie naszych portfeli. Proszę potraktować to, jako interpelację.
W następnej kolejności Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski odczytał odpowiedź
firmy BOROWIAK na interpelację radnego Leszka Kanieckiego w sprawie częstych
awarii sieci wodociągowych na ulicy Długiej w Laskowicach /odpowiedź firmy BOROWIAK
stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: dyskutowaliśmy w tym temacie w gronie
Przewodniczących Komisji i prosiliśmy Pana Wójta aby porozmawiał w tej sprawie
z Prezesem BOROWIAK-a. Czy jakieś negocjacje zostały przeprowadzone?
Wójt Gminy odpowiedział: tak i Prezes BOROWIAK-a proponuje koszty rozłożyć pół na
pół. Koszt z naszej strony to ok. 6.500 zł .

Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: tylko żeby zdążyli przed
położeniem nowego chodnika.
Wójt Gminy powiedział: wolałbym, aby to było zrobione w tym roku, odległości nie są
duże, a w czasie zimy może być więcej awarii.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: mieszkańcy dopytują się o pojemniki do popiołu
i dlaczego te pojemniki nie są blaszane tylko plastikowe? Dzwoniłem do ZUK-u i Pani
poinformowała mnie, że nie było zapotrzebowania ze strony gminy na pojemniki blaszane.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: deklaracja, którą wszyscy
składaliśmy, nie określa jaki to ma być pojemnik, tylko czy popiół zimny czy ciepły.
Interpretacja ZUK-u jest taka.
Wójt Gminy powiedział: pojemniki są rozwożone sukcesywnie, mają już pojemniki
Laskowice i centrum Jeżewa oraz osiedle. W poszczególnych sołectwach będą rozwożone
w najbliższych dniach. Każdy otrzyma pojemnik zielony na popiół zimny. Dzisiaj widziałem
się z Prezesem ZUK-u, który poinformował mnie, że nie mają maszyn do zbierania
pojemników blaszanych okrągłych, tylko są już teraz do plastikowych, prostokątnych.
Liczba złożonych deklaracji jest zadowalająca. Zebrane opłaty również starczą na
opłacenie rachunku wystawionego przez ZUK. Ściągalność jak na razie jest zadowalająca.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: worki segregacyjne, chyba nie były dobrem pomysłem.
Chodzi mi o puszki po konserwach, karmie dla psów itp. Wydzielają specyficzny zapach
i koty przy tych workach mają „zabawę”.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: niestety trzeba się poświęcić i przemyć taką
puszkę, ja myję i nie ma problemu.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: ale i tak ta woń zostaje.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: dla mnie problemem jest worek brązowy. Kiedy
przez miesiąc czasu jest tam cała zbieranina odpadów, to się po prostu kisi.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: na spotkaniu z Prezesem ZUK-u, o którym
wspomniał Pan Wójt ustaliliśmy, że po pół roku funkcjonowania na zasadach określonych
w ustawie spotkamy się z Panem Prezesem, zaprosimy Go na sesję, aby przedyskutować tę
ustawę i jej realizację, bo nie jest to takie łatwe. Zgłosimy uwagi do Pana Prezesa. Po tych
miesiącach wiadomym jest, że jeszcze wszyscy się uczymy nowego systemu, również ZUK.
Na przełomie stycznia-lutego zaprosimy Prezesa ZUK-u i każdy będzie miał okazję zadać
pytanie, czy uzyskać wyjaśnienia na swoje wątpliwości.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Klubu Samopomocy: który prosi
o zorganizowanie dowozu dla uczestników Klubu na zajęcia. Chodzi o dofinansowanie ich
dowozu na zajęcia. Jak to wyglądało do tej pory? Proszą o uwzględnienie ich wniosku do
budżetu na 2014.
Wójt Gminy powiedział: do tej pory było tak, że były dowożone przez Pana Dittmanna.
Koszt nie jest duży, jednak w skali roku trzeba z jednej puli zabrać, żeby ich finansowo
wspomóc. Możemy ustalić czy dokładamy np. 50 % kosztów. Czy byłoby to 50 % z budżetu
gminy, a drugie 50 % z budżetu opieki społecznej. Wspomóc te osoby musimy, gdyż dla
niektórych jest to jedyna rozrywka w ciągu miesiąca, że wyjadą z domu, spotkają się
z innymi osobami, porozmawiają, coś razem zrobią.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał: czyli w projekcie budżetu jakiś procent
dofinansowania zostanie ujęty?
Skarbnik Gminy odpowiedział: zrobiłem taką małą analizę. Droga zaczyna się w Jeżewie
i w Jeżewie się kończy. Wychodzi to ok. 20.000 zł rocznie. W to trzeba wliczyć stawkę za
kilometr.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: jaką Pan przyjął stawkę za kilometr?
Skarbnik Gminy odpowiedział: 1,50 zł i należy jeszcze wliczyć postojowe, czy kierowca
będzie czekał czy przyjedzie później i te osoby poodwozi.
Wójt Gminy powiedział: myślę, że damy 10.000 zł może ewentualnie jeśli się uda „ciut”
więcej, a resztę kosztów pokryje ośrodek pomocy społecznej.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: zajmiemy się tym przy omawianiu projektu
budżetu. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: ileś sesji wstecz była
interpelacja koleżanki radnej Angeliki Macura w sprawie lustra przy wyjeździe z ulicy
Parczewskiego na ulicę Oską, ja również miałem interwencję mieszkańca w tej sprawie.
Dominika Rakowicz powiedziała: sprawą ta zajmował się p. Jerzy Lemańczyk, który
wysłał pismo w powyższej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale niestety nie mamy
do dnia dzisiejszego odpowiedzi zwrotnej.
Wójt Gminy powiedział: zamonitujemy w tej sprawie.
Ad. 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1445 zamknął obrady XXX sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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