PROTOKÓŁ NR XXXI/2013
z obrad XXXI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 21 listopada 2013 r.
od godz. 1200 do godz. 1400 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Marek Wiśniewski – Przewodniczący Rady Gminy
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności
udział wzięło 12 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Paweł Boguń, P. Lech
Kempiński, P. Grzegorz Ziółkowski. 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przyjęcie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo za
lata 2011 – 2012”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013,
c. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
d. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
e. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014
rok,
f. wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Jeżewo,
g. wprowadzenia zmiany do statutów sołectw Gminy Jeżewo,
h. sprzedaży na rzecz lokatora lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w budynku komunalnym w miejscowości Czersk Świecki 39,
i. uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014,
j. zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice-Dolna Grupa w miejscowości
Laskowice.

9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski witając radnych oraz gości.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład
ustawowy Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 12 radnych, co
stanowi quorum upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 3
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji jak
wyżej, do którego radni nie wnieśli żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie punktu „8k”, do przyjętego
porządku obrad w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei
przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim –Świecie w miejscowości
Krąplewice.
Przewodniczący Rady Gminy oraz radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę
w przyjętym porządku obrad. Jednocześnie Przewodniczący obrad poprosił
o przełożenia poszczególnych punktów porządku obrad, w ten sposób że: po punkcie 5,
w pierwszej kolejności omówione zostałyby projekty uchwał w sprawie 8c,d,e, a następnie
nastąpiłby powrót do punktu 6. 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 XXX sesji VI kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do protokołu,
który w sposób zwyczajowo przyjęty jest zawsze do wglądu w biurze Rady. Uwag do
protokołu nie wniesiono, a więc poddał protokół pod głosowanie w wyniku, którego
został przez Radę przyjęty jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.

Ad. 8c.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie. Wójt Gminy
p. Mieczysław Pikuła powitał Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego Rady oraz
zaproszonych gości. Następnie powiedział: Średnia cena skupu żyta wynosi 173,20 zł za
1 ha przeliczeniowy i 346,40 za 1 ha fizyczny zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS-u z dnia
18 października 2013 r. Na posiedzeniu Komisji w dniu 6 listopada została
zaproponowana stawka tego podatku w wysokości 50 zł za 1 q lub aktualna stawka 45,60.
Większością głosów została przegłosowana stawka 45,60 zł, a czy tak zostanie zdecyduje
rada gminy w czasie głosowania. Przy stawce 45,60 zł stracimy ok. 50 tysięcy złotych
w skali roku, czy to jest dużo, czy to jest mało? Nie wiem. Decyzja i tak należy do rady
gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
w Przysieku, która projekt uchwały przygotowany ze stawką 45,60 zł zaopiniowała
pozytywnie /opinia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego. Poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Pytań nie było. Wobec powyższego przystąpił do głosowania, w wyniku, którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za” ze stawką obowiązującą 45,60
zł .
Uchwała Nr XXXI/219/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8d.
Pan Wójt poinformował zebranych, że stawka tego podatku również została omówiona
na posiedzeniu Komisji i radni jednogłośnie zdecydowali, że stawka pozostaje bez
zmian, oprócz stawki podatkowej za domki letniskowe, która wzrasta o 0,9 %, zgodnie
z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r.
dotyczącym wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Poprosił o pytania. Pytań
nie było.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI/220/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8e.
Wójt Gminy poinformował, że stawki tego podatku zostały omówione na posiedzeniu
Komisji, gdzie zostało zaproponowane podniesienie tej stawki o 0,9 %, 3 %i 5 %.
W wyniku głosowania większością radni opowiedzieli się za podwyższeniem stawki
podatku od środków transportowych o 0,9 %, czyli o stawkę bazową. Na koniec Pan
Wójt powiedział: uchwały podatkowe, które podejmujemy są dobre dla mieszkańców,
jednak jeśli chodzi o gminę, to nie podnosząc podatku, odbieramy sobie możliwość
inwestowania.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2014 rok, z zaproponowaną podwyżką
o 0,9 % i wobec braku dalszych pytań, czy uwag przeszedł do głosowania. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta – 9 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu” i 2 głosami
„wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XXXI/221/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 12.40 obrady opuścił Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski,
a przewodniczenie obradom sesji przekazał
Wiceprzewodniczącemu RG
p. Kazimierzowi Żebrowskiemu.
Ad. 6.
Przewodniczący obrad p. Kazimierz Żebrowski poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie
do kolejnego punktu porządku obrad.
Pan Wójt powiedział: chciałbym nadmienić kilka słów na temat chodnika LaskowiceJeżewo. Jestem po rozmowie z Dyrektorem Technicznym Zarządu Dróg Wojewódzkich
Panem Borowiakiem, który obiecał, że będzie robił wszystko, aby wspomóc tę inicjatywę,
bo mamy 400 tysięcy złotych z Lokalnej Grupy Działania, którą to kwotę zaakceptował
urząd marszałkowski. Żeby inwestycja ta mogła zostać zrealizowana potrzeba nam jeszcze
ok. 780 tysięcy złotych, gdyż koszt inwestycji wyniesie ok. 1.200.000 złotych. Zarząd Dróg
Wojewódzkich powinien włączyć się w to przedsięwzięcie, ponieważ jest to droga
wojewódzka, a nie gminna, ale jeśli się nie włączy, to ta inwestycja nie wyjdzie, a nie
możemy tego odcinka podzielić na dwie części, gdyż jest zapisane w projekcie jako zadanie
jednorazowe, bez podziału na etapy. ZDW wystąpi o środki unijne, aby móc nas wesprzeć.
W uzasadnieniu wniosku zapisano, że gmina Jeżewo z troską podchodzi do Zarządu Dróg
Wojewódzkich, ponieważ chcemy wspólnie wykonać to zadanie, które tak naprawdę należy
do ZDW, tak jak ulica Oska w Laskowicach. Te modernizacje, które odbywały się
w ostatnim czasie przy tej ulicy, odbyły się przy udziale gminy. Teraz realizowana będzie
droga z Laskowice do Grupy przez Jeżewo, która zostanie poszerzona. Wykonywana będzie
w 2014 roku z przedłużeniem do 2015 roku. Musi zostać zrobiona w związku
z utworzeniem w Grupie Centrum Szkolenia Logistyki Wojsk NATO. Pracować ma tam ok.
1200 ludzi, więc będą nowe miejsca pracy, ale to wszystko jeszcze trochę potrwa.

W ubiegły piątek odbyło się spotkanie zorganizowane przez naszych lokalnych „biegaczy”.
Wśród zaproszonych gości był między innymi Pan Prezydent Grudziądza, grupa biegaczy
z Grudziądza oraz ze Świecia. Poruszona tematyka spotkania, to nie tylko samo bieganie,
ale też odżywianie, sposób oddychania, wypoczynek, wszystko to, co jest związane
z prawidłowym bieganiem oraz jaki ma wpływ na nasz organizm. Zainteresowani mogli
zapoznać się z systematyką treningu, czyli w jaki sposób trenować, jak długo, jakie
narzucić reguły treningu dla każdej osoby indywidualnie oraz jak się do tych treningów
przygotować. Te wszystkie elementy zostały na tym spotkaniu omówione dla osób
chcących zająć się tą dyscypliną sportu oraz dla tych, którzy już trenują.
Odbyło się też spotkanie z dzielnicowym. Wniosek z tego spotkania jest taki, że Policji jest
za mało w terenie. Policja ma bardziej nasilić swoje „wizyty” w poszczególnych sołectwach.
Pan Komendant Powiatowy obiecał, że poziom prewencji zostanie utrzymany.
Komenda Główna Policji przekazała Starostwu Powiatowemu w Świeciu, Wydziałowi
Geodezji budynek po Posterunku Policji. Przejąć ten budynek musi Starostwo, bo Gmina nie
może przejmować bezpośrednio nieruchomości Skarbu Państwa. Po przejęciu przez
Starostwo, budynek może zostać przekazany gminie. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy
zapytanie ze Starostwa, czy gmina chce ten budynek przejąć. Lokatorzy tego budynku
również muszą wypowiedzieć się w tej sprawie. Jeśli obecni lokatorzy nie wykupią tej
nieruchomości, to gmina przejmie go nieodpłatnie i po drobnych remontach przeniesiony
zostanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Świadczenie Rodzinne.
Środki unijne 2014 -2020 – dla województwa kujawsko-pomorskiego tych środków będzie
prawie o 80 proc więcej, jak w latach 2007 – 2013. Duże pieniądze, ale też trudne do
pozyskania, z powodu zadań do realizacji. Część tych środków ma zostać przeznaczona na
rybołówstwo śródlądowe. Przy dobrej organizacji wszystkie środki pozyska się z Unii
Europejskiej i nie będzie wkładu własnego. Wszystkie środki można pozyskać z Unii, jeśli
realizuje się program w 100 proc. Gmina Jeżewo ma prawie 300 ha wód. Wody jest coraz
mniej, a brzegi zaczynają zarastać, trzeba to teraz odtworzyć, czyli oczyścić i zarybić, jeśli
jest też możliwość to wymienić dopływy wody, czyli stopniowo ją puszczać do następnego
zbiornika wodnego, ale są to procesy wstępne. Następnie należy przegotować
infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową. Ograniczona została gospodarka wodnościekowa, czyli gminy, które nie mają u siebie wodociągowania czy kanalizacji mogą
o środki na ten cel wystąpić, ale nie wiadomo czy je otrzymają. Jeśli pilotażowo wystąpi
Powiat i udowodni, że od tego zależy rozwój powiatu, to urząd marszałkowski może dać
na ten cel środki. Wszystkie gminy powiatu świeckiego wyraziły zgodę i zostanie złożony
wniosek na modernizację oczyszczalni ścieków gmin powiatu świeckiego. Budynków
przybywa, efekt przyłączy osiągniemy wspólnie z gminami ościennymi. Jest jeden wspólny
kierunek gmin i należy tylko Marszałka przekonać do umożliwienia realizacji tego
zadania.
„Komunikacja z centrum powiatu”, czyli Świecia. Pani Starosta w tym zakresie ma pomysł,
aby podnosić wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców, gdyż nie ma ludzi
wykwalifikowanych do pracy w określonych zawodach. Aby ściągnąć inwestorów na teren
naszego powiatu, musimy mieć również zaplecze w postaci kadry. Pani Starosta
zaproponowała, aby na bazie świetlic powołać Komisję i rozpocząć edukację. Środki na ten

cel mają zostać pozyskane z Unii. Tylko jest pytanie, czy będą efekty, czy po tym
przygotowaniu znajdzie się inwestor, chętny do rozpoczęcia działalności i zatrudnienia
wykwalifikowanych mieszkańców naszych gmin?
Są również środki unijne dla przedsiębiorców. Będą organizowane spotkania, aby
lokalnym przedsiębiorcom wskazać możliwości pozyskania tych środków, zaproponować
zmiany, które ulepszyłyby funkcjonowanie zakładu.
Energia odnawialna w naszym województwie. Są „zakusy” na biogazownie i siłownie
wiatrowe. Należy tylko uzgodnić ile tego ma być, rozplanować obszar działania
i skorzystać ze środków unijnych na ten cel.
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2014 – 2020
w odniesieniu do gminy Jeżewo, to głównie przesypownia materiałów sypkich
z wykluczeniem materiału węglowego w Laskowicach, na bazie węzła kolejowego. Ma
zostać poszerzona droga z Laskowic do Świecia oraz przygotowany wjazd na obwodnicę
świecką ze strony Laskowic.
Dziękuję bardzo.
O godz. 13.00 Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski przekazał prowadzenie
obrad sesji Przewodniczącemu RG p. Markowi Wiśniewskiemu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił obecnego na Sesji Pana Jerzego Lemańczyka
o przedstawienie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo
za lata 2011 – 2012”.
Pan Jerzy Lemańczyk powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz
szanownych gości, następnie powiedział: mamy obowiązek ustawowy , wynikający z art.
18 ust. 2 prawo ochrony środowiska, który mówi o podsumowaniu okresu dwuletniego
całej działalności ochrony środowiska. Jest to poszerzone podsumowanie, gdyż nie tylko
wykazana została ochrona środowiska, jak ścieki, odpady itp., ale też w to zagadnienie
wchodzą działania dotyczące zadań wykonywanych przez gminę, np. w związku
z likwidacją hałasu, ochroną przyrody lub energią odnawialną. Pokrótce Raport ten
dotyczy skompensowanej formy wszystkich zastosowanych instrumentów prawnych,
finansowych, społecznych oraz działań inwestycyjnych. W Raporcie jest przygotowana
tabela, w której zawarta została cała sprawozdawczość roku 2011 – 2012. Są na przykład
wskazane dane na koniec 2010 r. dotyczące długości sieci wodociągowych – 117,00 km,
a na koniec 2012 r. było już 134,5 km sieci. Do tego dochodzi jeszcze przyłącze, skala tego
zakresu jest bardzo duża, nowa stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem, która powstała
w Dubielnie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnych, sanitarnych i w niewielkim stopniu
deszczowych. W gospodarce odpadami w okresie sprawozdawczym nastąpiło podjęcie
przez Szanowną Radę dokumentów strategicznych, polegających na opracowaniu
i wdrożeniu Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie. Wszystkie te czynniki
zostały szczegółowo opisane w przedłożonym Raporcie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski powiedział: oczywiście ten Raport
będzie dostępny na stronie internetowej oraz w biurze rady. Ciekawostką tego raportu jest
to, że w 2011 r. wydaliśmy prawie 4,5 miliona złotych na ochronę środowiska, a w 2012 r. –
2,5 miliona złotych. Patrząc na ten wydatek w ciągu tych dwóch lat w wysokości
7 milionów złotych, to jest to ogromny koszt. Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do
głosowania.
W wyniku głosowania Rada Gminy powyższy Raport przyjęła jednogłośnie – 12 głosami
„za”.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad. Poprosił Skarbnika Gminy p. Szymona Górskiego
o wprowadzenie do pkt. 8a i 8b.
Ad. 8a i 8b.
Skarbnik Gminy powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Szanowną Radę i wszystkich
gości, a następnie powiedział: zmiany wprowadzone do budżetu gminy i Wieloletniej
Prognozy Finansowej związane są ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta
Gminy nr 51 i 52. Zmiany wprowadzone do wydatków inwestycyjnych spowodowały
zmianę wartości na 4.411.180 zł, w tym dochody majątkowe 1.616.654 zł . Wprowadziłem
również zmiany w związku z pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na
kanalizację, która była zaplanowana na 980.139 zł i zmniejszona została o 20.000 zł i o tę
kwotę zmniejszył się też deficyt gminy na ten rok i wynosi 1.160.139 zł i do końca roku się
nie zmieni. Jeśli chodzi o zmiany do uchwały budżetowej, to wprowadzone zostały środki
otrzymane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada br. na kwotę
26.496 zł w dziale Oświata i wychowanie, jak również w tym dziale otrzymaliśmy środki na
kwotę 10.350 zł z przeznaczaniem na wychowanie przedszkolne w okresie listopad –
grudzień. Zmniejszyły się również wydatki dotyczące długu gminy. Do tej pory wydatki
szacowane były na kwotę 224.000 zł, a ta kwota na koniec roku wyniesie 148.512 zł i tą
kwotą zmniejszyły się przychody i rozchody gminy. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień
między rozdziałami i paragrafami i zostały przedstawione w uchwale i załącznikach do
uchwały oraz przedstawione na ostatnim posiedzeniu Komisji. Proszę o pytania.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący obrad 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 – 12 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXXI/217/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013, poddając

projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 12 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXI/218/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad poprosił
Wójta Gminy o wprowadzenie.
Ad. 8f i 8g.
Pan Wójt poinformował, iż aby uregulować zakres korzystania i gospodarowania
powierzonym mieniem gminy poszczególnym sołectwom, należało wprowadzić
dokładnie określone zasady i unormowania te musiały zostać również zapisane
w Statucie Gminy oraz w Statutach Sołectw. Następnie powiedział: wzór porozumienia,
o którym mowa jest już przygotowany i po podpisaniu tego porozumienia zarówno przez
Sołtysa, jak i Wójta, to Sołtys będzie odpowiedzialny za powierzone mienie. Te wszystkie
nieporozumienia, które były do tej pory zostają „zamknięte”. Sprawy korzystania ze
świetlic, bo o nich głównie tu mowa, zostały uregulowane, a odpowiedzialność spoczywać
będzie na Sołtysie.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: bardzo bym prosił, aby te informacje zostały
przekazane Kołom Gospodyń Wiejskich.
Wójt Gminy powiedział: oczywiście, przekażę.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmiany do Statutu Gminy Jeżewo, poddając projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI/222/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutów
sołectw Gminy Jeżewo i poprosił o pytania lub uwagi. Wobec braku pytań
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego została
uchwała przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI/223/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8h.
Pan Wójt powiedział: w Czersku Świeckim w budynku Szkoły Podstawowej, w części, gdzie
są mieszkania, jedno z mieszkań zajmuje Pani Dyrektor, która złożyła wniosek
o wykupienie zajmowanego mieszkania. Została dokonana wycena i aby doprowadzić
sprawę do końca potrzebna jest zgoda rada gminy na sprzedaż tego lokalu. Wobec
powyższego został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poprosił o pytania.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: interesuje mnie sprawa
ogrzewania, czy jest to ogrzewanie kompleksowe budynku, czy osobne?
Wójt Gminy odpowiedział: na podstawie uchwały rady gminy wyrażającej zgodę na
sprzedaż, wójt gminy podpisuje Porozumienie z nabywcą u Notariusza, w którym określa
się zabezpieczenie energetyczne, grzewcze – czy kupowane od nas, czy zakładane
indywidualnie.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: czyli jest to określone?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, w Porozumieniu, w którym określa się właśnie dostęp do
mediów i na jakich zasadach, a „my” w tym Porozumieniu wpiszemy, że nabywca będzie
ogrzewanie kupował od gminy.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: to może dopiszmy w uchwale,
że będzie energia cieplna sprzedawana przez gminę.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: czyli jest to propozycja, aby dopisać
punkt dotyczący zakupu ogrzewania?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: tak, jeden z punktów
mógłby brzmieć, że ogrzewanie będzie przez lokatora wykupywane od gminy, a odpłatność
będzie ustalana przez wójta.
Wójt Gminy powiedział: wskaźniki cen za ogrzewanie ustalane są w oparciu
o obowiązujące stawki podawane przez Wojewodę. To jest ochrona dla lokatora, że nie są
zaniżane, ani zawyżane. Gmina na tym nie zarabia, a co najważniejsze nie traci.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: proponuję więc dopisanie punktu
3 do paragrafu 3 w brzmieniu: „zobowiązuje się nabywcę do zakupu ciepła od Urzędu
Gminy Jeżewo w oparciu o obowiązujące stawki”. Czy rada wyraża zgodę na takie
brzmienie tego punktu?
Wszyscy Radni zgodnie potwierdzili akceptację dla brzmienia punktu 3 w paragrafie
3 niniejszej uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący poddał projekt uchwały po
zmianach pod głosowanie. Uchwała w sprawie sprzedaży na rzecz lokatora lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo w budynku komunalnym
w miejscowości Czersk Świecki 39, została przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI/224/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 13.20 obrady sesji opuścił radny Józef Smoczyk.

Ad. 8i.
Wójt Gminy powiedział: na ostatniej sesji w dniu 18 października zostało omówione
sprawozdanie dotyczące powyższej tematyki. Aby móc pracować w 2014 r.
z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego, rada gminy
powinna podjąć nowym Program, który określa zakres współpracy, finansowanie oraz na
jakich zasadach można pozyskać środki. Program jest „punktem wyjścia” dla realizacji
celów wspomnianych organizacji w zakresie dydaktycznym, wychowawczym,
ogólnospołecznym i innym, który określają już sami zainteresowani.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który był omawiany na
posiedzeniu Komisji w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014, poddając projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI/225/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8j.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony
przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji
Laskowice-Dolna Grupa w miejscowości Laskowice. Projekt tej uchwały został
omówiony na posiedzeniu Komisji i wobec braku pytań, Przewodniczący przystąpił do
głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXXI/226/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8k.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony
przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji
Błądzim –Świecie w miejscowości Krąplewice i poprosił o pytania. Pytań nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego została
uchwała przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI/227/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Na obrady powrócił o godz. 13.35 radny Józef Smoczyk.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku
obrad.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta jest to
internetowy serwis NFZ. Aby uzyskać informację o usługach zdrowotnych, z których każdy
z nas indywidualnie korzystał należy udać się do siedziby NFZ w Bydgoszczy. Po
wypełnieniu wniosku, uzyskamy informację zwrotną o tych usługach. Ale pomyślałam, że
po co jeździć do Bydgoszczy, może przedstawiciele NFZ przyjechaliby do Jeżewa. Okazało
się, że jest taka możliwość i już 3 grudnia w godzinach od 10 do 15 w Bibliotece w Jeżewie
będą przedstawiciele NFZ i każdy zainteresowany może przyjść z dowodem osobistym
i otrzyma kod dostępu do informacji o rejestrze usług medycznych, prawie do świadczeń,
informacji jak są odprowadzane nasze składki zdrowotne, czy nie zostały dopisane na
naszym koncie jakieś zabiegi, operacje, jest możliwość weryfikacji. A, że zjawią się „u nas”,
to trzeba wykorzystać. Moja prośba do Sołtysów i Radnych, aby rozpropagować tę
informację i zachęcić naszych mieszkańców do skorzystania z takiej okazji. Dziękuję
i wszystkich serdecznie zapraszam.
Radny Józef Śpica zapytał: kto będzie w kolejnym roku dzierżawił jezioro Stelchno i kto
w chwili obecnej płaci za prąd, bo są tam dwie duże lampy, które palą się przez cały czas?
Wójt Gminy odpowiedział: za prąd płaci dzierżawca. Kto będzie dzierżawcą nie wiemy,
będziemy mogli w tym miesiącu wystąpić o zerwanie umowy, gdyż dzierżawca nie zapłacił
czynszu dzierżawnego przez okres wymagany. Jest to zerwanie formalne umowy za
niepłacenie dzierżawy.
Radna Angelika Macura powiedziała: w imieniu mieszkańców ulicy Polnej, proszę
o utwardzenie odcinka drogi przy nieruchomości Państwa Szamlewskich. Odcinek ten jest
bardzo trudny do przejechania i mieszkańcy byliby bardzo wdzięczni za pomoc.
Wójt Gminy powiedział: dobrze, zajmiemy się tym.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: czy plac zabaw w Jeżewie będzie robiony?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, będzie robiony. Urząd marszałkowski przeznaczył
w przyszłym roku środki finansowe dla szkół podstawowych i przedszkoli w ramach
programu „przedszkole w szkołach” i dzięki temu plac zabaw w Jeżewie będzie
realizowany. Koszt inwestycji to ok. 200.000 zł i będzie zrobiony na podobnej zasadzie, jak
w Laskowicach. Czekamy tylko na ostateczne decyzje urzędu marszałkowskiego, wtedy
ogłaszamy przetarg i wykonujemy zadanie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Szkoły Podstawowej w Laskowicach
w sprawie szeregu nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego budynku Szkoły
Podstawowej w Laskowicach /pismo stanowi załącznik do protokołu/, a następnie zapytał: czy
coś możemy naprawić przed okresem zimowym?
Wójt Gminy odpowiedział: możemy zabezpieczyć prowizorycznie. Jeżeli chcielibyśmy
zrealizować to wszystko, co w piśmie zostało ujęte, to musielibyśmy zabezpieczyć
w budżecie bardzo duże środki.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał: jak duże są to środki?
Wójt Gminy odpowiedział: jak są zawilgocone fundamenty, to należałoby to przekopać
i przeizolować, zdrenować. Jest to duży obiekt i na początek pewnie ok. 100.000 zł, a żeby
zrobić pozostałe rzeczy, to na pewno dodatkowe tyle.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: tylko, że musimy pomyśleć o bezpieczeństwie,
ale może ustalić te naprawy z rozłożeniem czasowym?
Wójt Gminy odpowiedział: wyślę tam inspektora i niech sprawdzi, czy jest tak faktycznie
źle i wtedy zdecydujemy.
Sołtys Taszewskiego Pola p. Jan Braciszewski zapytał: co się stało z wodą z hydroforni
Taszewskiego Pola, dlaczego jest niezdatna do picia?
Wójt Gminy odpowiedział: jest już zdatna.
Sołtys Taszewskiego Pola p. Jan Braciszewski powiedział: nie jest, dopiero po
przegotowaniu.
Wójt Gminy powiedział: został wprowadzony zakaz, ale teraz jest już dobrze. Woda
została przeczyszczona i przebadana. Była bardzo chlorowana i dlatego była informacja
o przegotowaniu wody do bezpośredniego spożycia.
Sołtys Taszewskiego Pola p. Jan Braciszewski zapytał: czy pierwszy raz była chlorowana,
że takie zakazy?
Wójt Gminy odpowiedział: wodę chloruje komputer, który pilnuje stężenia tego chloru,
a że było ono wyższe niż powinno, to zdecydowaliśmy o wprowadzeniu takiej informacji.
Na dzień dzisiejszy jest dobrze, woda jest codziennie sprawdzana przez SANEPID, więc nie
ma obaw. Gdyby było większe zagrożenie, to na pewno byśmy informowali, o tym co się
dzieje.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1400 zamknął obrady XXXI sesji VI kadencji
Rady Gminy.
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