PROTOKÓŁ NR XXXII/2013
z obrad XXXII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 18 grudnia 2013 r.
od godz. 1130 do godz. 1230 w sali Urzędu Gminy 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. Lech Kempiński,
P. Angelika Macura, P. Tadeusz Makowski. Spoza Rady Gminy w obradach sesji
uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2013,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013,
c. podjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy na rok 2014,
d. przyjęcia do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Jeżewo”,
e. wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości
stanowiącej mienie gminne na okres powyżej 3 lat.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXII 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.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad XXXI 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 – 11 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad. Poprosił Skarbnika Gminy p. Szymona Górskiego
o wprowadzenie do pkt. 6a i 6b.
Ad. 6a i 6b.
Pan Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitał „Szanowną Radę,
Pana Przewodniczącego”. Następnie poinformował, iż wprowadzone zmiany do budżetu
gminy na rok 2013 związane są z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie,
z którymi zmniejszono plan dotacji celowej w dziale Ochrona zdrowia w kwocie 53 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w związku ze zdarzeniem
losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa. Zmniejszono dochody
i wydatki w rozdziale Drogi gminne, w związku z otrzymaniem niższego dofinansowania
na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osłowo na
kwotę 154 zł oraz w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu wykorzystania udzielonej dotacji na
utylizację materiałów zawierających azbest z terenu gminy na kwotę 16.098 zł .
Skarbnik Gminy nadmienił, iż większość wykonanych ponad plan dochodów
budżetowych przeznaczono na zmniejszenie różnic między dochodami planowanymi
a wykonanymi w paragrafach, gdzie nie wykonano planowanych dochodów. Pozostałe
dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 37.390 zł, wpłat za
korzystanie ze środowiska na kwotę 6.145 zł, podatku od nieruchomości na kwotę
10.000 zł i leśnego na kwotę 10.222 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków.
Wszystkie wprowadzone zmiany przedstawione zostały w załącznikach do projektu
uchwały, a także omówione były na posiedzeniu Komisji.
Pan Skarbnik powiedział, iż wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na 2013 r., związane są z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2013 r., jak
również uwzględnione zostały zmiany dochodów i wydatków wprowadzone

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56/2013. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki
majątkowe zmieniły się i wynoszą 4.376.055 zł, w tym dochody majątkowe 1.627.859 zł
W związku z brakiem pytań 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 –
12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXII/228/2013
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 XXXII/229/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie.
Ad. 6c.
Pan Wójt powiedział: zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, gmina realizuje zadania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jak również prowadzi
odpowiednią profilaktykę antynarkotykową. Program podejmowany jest zawsze na dany
rok kalendarzowy. Dochody na ten cel przeznaczane są z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Program przedstawia ogólną charakterystykę gminy
oraz zakres współpracy z instytucjami takimi jak: Policja, Izba Wytrzeźwień, szkoły i inne
podmioty według potrzeb. Określa cele, jakie w 2014 roku chce osiągnąć Gminna Komisja
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również przedstawiona
została pomoc terapeutyczna oraz kontrola w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
Problemy te dotyczą różnych środowisk. Najczęściej występują w rodzinach, gdzie istnieje
problem ubóstwa, niepełnosprawności, niezaradności życiowej. Dlatego też potrzebne są
grupy wsparcia oraz ogólne zrozumienie problemu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie gminy Jeżewo w 2014 r.
Poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionej tematyki. Pytań ani uwag nie było,

wobec powyższego poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXII/230/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6d.
Pan Wójt powiedział: nasza Gmina przystąpiła do konkursu pt: „AZBEST”, który
zorganizowany został przez Ministerstwo Gospodarki i pozyskaliśmy środki finansowe na
aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja została
przeprowadzona przez firmę, która przypisała występujący azbest do poszczególnych
adresów nieruchomości. W związku z aktualizacją i przeprowadzoną inwentaryzacją
należało dokonać znaczących poprawek w Gminnym Programie. Opracowany został nowy
program, który zawiera aktualne dane oraz w przejrzysty sposób ujmuje zagadnienia
ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków w zakresie usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest. Przygotowany projekt Programu przesłany
został do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w celu odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdzie w obu przypadkach gmina
uzyskała pozytywne uzgodnienia. Projekt ten został także poddany konsultacjom
społecznym i był wyłożony do wglądu w okresie od 13 listopada do 4 grudnia 2013 r.
Program zostanie również zamieszczony na stronie internetowej BIP, dla lepszego
zapoznania się z tematem przez zainteresowanych mieszkańców. Wnioski będzie można
składać u p. Skrobiszewskiej.
Radny Paweł Boguń zapytał: czy jest przewidziana lista rezerwowych?
Wójt Gminy odpowiedział: przyjęte jest, że przyjmujemy 30 wniosków, ale nie będziemy
robić przeszkód, jeśli doszedłby jeszcze jeden.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Jeżewo”, poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXII/231/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6e.
Wójt Gminy nadmienił, iż został złożony wniosek przez obecnego dzierżawcę Domu
Kultury w Jeżewie Pana Sławomira Czajka o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
Proponowany termin dzierżawy to okres 10 lat. Rada gminy w drodze uchwały może
wyrazić zgodę na odstąpienia od obowiązku przetargowego. Wobec powyższego, aby

rozpatrzeć wniosek złożony przez zainteresowaną stronę został przygotowany
powyższy projekt.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminne
na okres powyżej 3 lat i poprosił o pytania lub uwagi. Wobec braku pytań i uwag
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego została
uchwała przyjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXII/232/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt porządku
obrad.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2013 r., wyrażoną w formie uchwały
Nr 17/P/2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jeżewo na
2014r., Nr 17/WPF/2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo oraz Nr 14/Dpr/2013 w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Jeżewo na 2014 r. /opinie stanowią załącznik do protokołu/.

Ad. 8.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1230 zamknął obrady XXXII sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Dominika Rakowicz

Marek Wiśniewski

