PROTOKÓŁ NR XXXIII/2013
z obrad XXXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.
od godz. 1000 do godz. 1140 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. Lech Kempiński, P. Józef
Śpica. 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 XXXII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchwalenia Budżetu Gminy Jeżewo na 2014 rok,
b. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2014 –
2022,
c. przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2014 rok.
8. Podsumowanie pracy Rady Gminy za rok 2013.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXIII 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.
Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie punktu „7d”, do przyjętego
porządku obrad w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r., oraz
punktu „7e” w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby wskazane przez Pana Wójta projekty
uchwał, zostały wprowadzone w pierwszej kolejności, odpowiednio pkt. „7a”:
wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 r., a pkt. „7b”: wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 r.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w przyjętym porządku obrad
zaproponowana przez Przewodniczącego obrad, który 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 XXXII 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. Następnie powiedział: w związku z końcem roku finansowo
dobrnęliśmy do końca, nie zaciągając kolejnego kredytu. Duże zasługi w tym temacie
poniosła Geodezja, która zbierała dane do opracowania mapy cyfrowej. Poprawili niektóre
zabudowania inwentarskie czy wielkości rolne, w skutek czego wpłynęła kwota dodatkowa
zasilająca budżet. Pozwoliło to spokojnie zakończyć rok i myślę, że w taki sam spokojny
sposób rozpoczniemy nowy.
Zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o umorzenie
i jak przychylą się do naszego wniosku, to sytuacja finansowa w kolejnym roku nie będzie
zła. Nie rozpoczniemy żadnych nowych inwestycji, tylko te, o których była wcześniej mowa,
o ile otrzymamy środki na ten cel. Nie chcemy bardziej zadłużać gminy. W 2014 r.
będziemy spłacać, aby budżet trochę „odpoczął”. Jest plan, aby w 2015 r. zaciągnąć kredyt

w wysokości 3 mln złotych i dokończyć drogi gminne, tak aby wszyscy mieszkańcy byli
zadowoleni.
Złożyliśmy wniosek o dokończenie inwestycji kanalizacyjnej na ulicy Parkowej
w Laskowicach i na ulicy Polnej. Powinna ta inwestycja zamknąć się 2014 r. Marszałek
w ramach wcześniejszego projektu jest nam winien 1.084.000 zł . Z tego co udało się
ustalić, to urząd marszałkowski chce zaciągnąć kredyt, aby wywiązać się z tego
zadłużenia. Na lata 2007 -2013 gminy dostały zapewnienie na infrastrukturę w rozliczeniu
kwotowym, np. gmina Jeżewo miała zapewnioną kwotę 4 mln złotych i ostatni milion
wzięliśmy na kanalizację osiedla Kubsza w Laskowicach. Oczywiście ten 1 milion ma do
nas dopiero wpłynąć, ale tu jest pewność, że tę kwotę otrzymamy.
Jesteśmy po rozmowie z Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy
chodnika spacerowo-rowerowego Laskowice – Jeżewo, którego kosztorys opiewa na
1.200.000, ale mamy nadzieję, że ta kwota ulegnie zmniejszeniu. 400.000 zł mamy
w ramach Lokalnej Grupy działania, umowa została już podpisana. Zarząd Dróg
Wojewódzkich w materiale daje 200.000 zł. Brakuje nam jeszcze 400.000 zł . Po wstępnej
rozmowie z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach środków unijnych,
zaraz po świętach noworocznych do 15 stycznia, spotkamy się, aby uzgodnić już realne
działania w ramach tej inwestycji. Jest to droga wojewódzka, a głównie to gmina się stara,
aby ułatwić komunikację mieszkańcom, chociaż ZDW w planach modernizację tej drogi
ma, ale są to lata 2017 – 2020. Więc może przy zorganizowaniu dodatkowych środków
uda nam się przyspieszyć pewne działania.
Fundusz sołecki nadal będzie realizowany. Przyniósł duże możliwości dla sołectw na
zadania, które może w niektórych miejscach nie zostałyby zrobione w danym okresie
czasu. Czyli np. oświetlenie w Osłowie czy asfaltowanie dróg.
Ulica Polna w Laskowicach zostanie zrealizowana w kolejnym II etapie, jednak to nie
będzie koniec. Mamy z FOGR-u 124.000 zł, dokładamy tyle samo i wtedy robimy II etap
i zostaje końcówka, chyba że w ciągu roku znajdą się dodatkowe środki, to ją dokończymy.
Będziemy odprowadzać do banków, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo ciekawe propozycję kredytowe i może
moglibyśmy przeanalizować te propozycje, ale to już po Nowym Roku. Są to kredyty
długoterminowe, z bardzo niskim oprocentowaniem do 2 % i wpisano w te kredyty
również modernizacje dróg.
W Pięćmorgach realizowany będzie kolejny 1,2 km asfaltu. Natomiast droga Piskarki –
Świecie w latach 2016 – 2017.
Zostało wypracowane stanowisko w sprawie przeniesienia Biblioteki Publicznej z budynku
Domu Kultury w Laskowicach do Gimnazjum. Czekamy jeszcze tylko na opinię
Wojewódzkiej Biblioteki w Bydgoszczy. Zostanie wydłużony czas pracy tej Biblioteki, tak
żeby mieszkańcy mogli z niej korzystać. Będzie osobne wejście, a pomieszczenia po
Bibliotece w Domu Kultury zostaną przeznaczone na spotkania organizacji
pozarządowych, które będą chciały z tych pomieszczeń korzystać. Chcemy tak to
zorganizować, aby mieszkańcy nie odczuli za bardzo tych zmian. Projekt uchwały zostanie
przygotowany i przedłożony Radzie najprawdopodobniej w miesiącu styczniu lub lutym.

Po rozmowie z Panem Kuncem, właścicielem Biogazowani, ma duże szanse na naprawę
droga Buczek – Krąplewice. Wspólnie z Powiatem i Gminą Jeżewo oraz inwestorem
w postaci Biogazowni, droga ta prawdopodobnie zostanie zmodernizowana.
Biogazownia pierwszy rozruch planuje w styczniu 2014, a w maju będzie uroczyste
przekazanie Biogazowni do użytku. Gmina dzięki temu „wzbogaci się” o podatek
w wysokości ok. 400.000 zł rocznie.
Będzie prawdopodobnie 9 siłowni wiatrowych i również z tych inwestycji gmina uzyskana
określoną kwotę podatku od urządzenia. Pozwolenia na budowę wieży pomiarowych już
są.
Sprawa przesypowni w Laskowicach materiałów sypkich. Projekt ten zapisany został
w Strategii rozwoju zarówno województwa, jak i kraju. Udział spółki w tym projekcie to
48 %, a Skarbu Państwa 52 %, czyli będzie to pod zarządem Skarbu Państwa. Tempo
realizacji ma być bardzo szybkie, gdyż są już środki finansowe przeznaczone na to zadanie.
Ubędzie nam za około 5 lat Zakład Graficzny w Laskowicach STARFORS, który przenosi się
do poznania i do Anglii. Decyzje te są odgórne, zapadły w Szwecji i nasze rozmowy do tych
decyzji nic nie wniosą.
Rozbuduje się natomiast Pan Otlewski w Laskowicach i zakład zwiększy zatrudnienie.
Rozbudowa nastąpi już w 2014 r.
Droga Grupa – Jeżewo przez Laskowice do Świecia będzie realizowana ponieważ została
wpisana do Strategii rozwoju województwa, jako zadanie obowiązkowe.
Kolejny przetarg na wybór firmy wywożącej śmieci z terenu gminy w czerwcu 2014 r., gdyż
tak jest zawarta umowa, tylko na 1 rok i po tym czasie należy rozpisać kolejny przetarg.
Myślę, że realizacja tego zadania już teraz „wychodzi na prostą”. Kwota opłaty za śmieci,
nie jest chyba zbyt wysoka, nam to na razie wystarcza. Współpraca z firmą ZUK układa się
bardzo dobrze. Nasze śmietnisko w Białych Błotach wylało, ale zostało już zabezpieczone.
Jest gromadzona ziemia, żeby rekultywować. Na to zostaną przeznaczone środki unijne.
Rekultywacja wyniesie ok. 1 miliona złotych.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi Gminy za wprowadzenie i poprosił
Skarbnika Gminy o przedstawienie projektów uchwał w sprawie zmian do budżetu i do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Ad. 7a i 7b.
Skarbnik Gminy powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Szanowną Radę i wszystkich
gości, a następnie poinformował: w związku z zakończeniem umowy z ENEĄ
i rozpoczęciem współpracy z nowym operatorem, otrzymaliśmy rozliczenie, które musi
zostać zrealizowane do końca roku i wobec powyższego wydatki zwiększyły się o 17.000 zł
Nie wpłyną w tym roku planowane środki z darowizn na kwotę ok. 30.700 zł . Otrzymamy
je dopiero w nowym roku i stąd te zmiany. Zmiana dochodów i wydatków w budżecie ma
swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Proszę o pytania.
Radna Angelika Macura zapytała: na jakiego operatora zmieniliśmy?

Skarbnik Gminy odpowiedział: ENERGA. Wydatki w stosunku do tego, co płaciliśmy do tej
pory zmniejszą się o 0,10 groszy na 1 kilowacie. Jest to dużo, a wydatki za ostatnie półrocze
ze względu na to, że mieliśmy z ENEI taryfę przejściową były duże, gdyż wychodziło
0,31 groszy za 1 kilowat.
Radna Angelika Macura zapytała: czyli wyjdzie nam bardziej korzystnie?
Skarbnik Gminy odpowiedział: tak, na pewno.
Wiceprzewodniczący RG Kazimierz Żebrowski zapytał: przesył energii też się zmieni, czy
zostanie bez zmian?
Radny Paweł Boguń powiedział: przesyłu nie można negocjować.
Wiceprzewodniczący RG Kazimierz Żebrowski zapytał: czyli jest to cena urzędowa lub
będzie wyższa?
Wójt Gminy odpowiedział: w umowie uczestniczyły gminy od Żnina i Szubina w kierunku
Jeżewa. Negocjowało 31 gmin z poszczególnymi operatorami i wyszło, że jest to
najkorzystniejsza oferta.
W związku z brakiem dalszych 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 –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIII/233/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie 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 – 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXIII/234/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części Przewodniczący rady
o wprowadzenie do Budżetu Gminy na 2014 r.

Gminy
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Skarbnika

Gminy

Ad. 7c.
Skarbnik Gminy powiedział: dużo na temat przyszłorocznego budżetu powiedział Pan
Wójt. Jeśli chodzi o sprawy kwotowe to spłaty zobowiązań w 2014 r. wyniosą 1.211.477 zł
Jak będą się różniły te dwa lata? W 2013 r. mieliśmy 350.000 zł wolnych środków, a jeśli
chodzi o spłatę zobowiązań, to była na poziomie 900.000 zł, więc w roku bieżącym trzeba
było wygospodarować ok. 500.000 zł na spłatę zobowiązań. W przyszłym roku ta kwota
jest dużo większa, bo wyniesie ok. 1 mln 200 tys. zł, ale na szczęście były dodatkowe

dochody, które pozwoliły nam pomimo większych wydatków, takie wolne środki
zaoszczędzić. Na dzień dzisiejszy nie wykorzystane były wydatki na zarządzanie
kryzysowe, gdzie w planie było 175.000 zł . Jeśli chodzi o dochody z nieruchomości
niewykorzystane i nieujęte w planie czyli dochody wykonane ponad plan, to kwota ok.
340.000 zł . Wolne środki na przyszły rok szacuję na ok. 500.000 zł, co w znacznym stopniu
ułatwi nam spłatę zobowiązań na przyszły rok. Będziemy mieli podobną sytuację, jak na
początku 2012 r., czyli ok. 900.000 zł do wypracowania na spłatę zobowiązań. Będzie
składany wniosek na umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
kwota umorzenia to 600.000 zł, natomiast wykonanie tego wniosku nastąpi dopiero
w 2015 r. Wydatki inwestycyjne na 2014 r. są zaplanowane na kwotę 1.300.000 zł,
w stosunku do roku 2013 i 2012. Jest to duża zmiana, bo z reguły środki były wydane na
poziomie 4 mln złotych. Dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze, ok. 3 mln złotych
i prawdopodobnie gmina będzie mogła przeznaczyć na budowę czy modernizację dróg
gminnych i powiatowych, które są na terenie gminy. Kwoty ogólne budżetu przedstawiają
się następująco: dochody zaplanowane zostały na kwotę 20.474.806 zł, a wydatki budżetu
w wysokości 21.074,806 zł, dochody majątkowe: 540.000 zł, z czego większość pozyskamy
na inwestycję budowy chodnika z Laskowic do Jeżewa. Pozostałe dochody to dochody
majątkowe z tytułu sprzedaży majątku gminy m.in. mieszkania, którego sprzedaż
finalizuje się na 2014 r. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 125.458 zł,
rezerwę celową w wysokości 44.542 zł . Planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie
600.000 zł. Łączna kwota przychodów budżetu to 1.573.962 zł, a rozchody w kwocie
973.962 zł i do tej kwoty trzeba doliczyć wierzytelności na kwotę 237.515,28 zł, które ujęte
są w załączniku inwestycyjnym. Koszty obsługi długu, czyli wydatki związane ze spłatą
odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów, ta kwota zmniejszy się w stosunku
do tego roku o 20.000 zł i wyniesie 125.760 zł . Z mojej strony są to najważniejsze
informacje, które chciałem Państwu przekazać. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec tego odczytał
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Jeżewo na 2014 rok.
Następnie przeszedł do glosowania, w wyniku którego uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIII/235/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski pogratulował Panu Skarbnikowi
i Panu Wójtowi przyjęcia nowego budżetu i o godz. 11.00 ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący obrad poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie
kolejnego projektu uchwały.

Ad. 7d.
Skarbnik Gminy p. Szymon Górski przeszedł do omówienia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014 – 2022, informując: WPF przygotowana została na okres, na
który gmina zaciągnęła zobowiązania, a opracowana została na podstawie porównania
wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat
ubiegłych. Do projektu uchwały zostały załączone objaśnienia, w których szczegółowo –
latami – została przedstawiona prognoza finansowa gminy. Powiedział, że w skład WPF
wchodzi rozszerzona wersja dochodów i wydatków bieżących, prognoza kwoty długu,
Wieloletni Plan Inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia do
przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państwa, które zostały zapisane
w dokumentach stanowiących załącznik do projektu uchwały. Poinformował
o planowanych zadaniach inwestycyjnych, dotyczących m.in. budowy chodnika
w Laskowicach, w Jeżewie i w Czersku Świeckim w ramach funduszu sołeckiego,
dokończenia budowy chodnika od Groty do ulicy Oskiej w Krąplewicach, modernizacja
ulicy Polnej w Laskowicach – II etap, dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej
z przyłączami i przepompowniami ścieków w Laskowicach ul. Parkowa oraz spłata rat –
wykup wierzytelności na zadanie związane z budową sieci wodociągowej we wsiach:
Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania. Wobec braku pytań odczytał projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2014
– 2022. Następnie przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIII/236/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7e.
Kolejny punkt porządku obrad przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Propozycja
tematyczna oraz terminy sesji w 2014 roku zostały przygotowane zgodnie z potrzebami
wynikającymi z zadań nałożonych, zarówno na gminę, jak i Radę Gminy przez przepisy
prawa. Plan pracy Rady przygotowany i uzgodniony został w porozumieniu z Wójtem
Gminy do końca października 2014 r., w związku z końcem kadencji i jak co roku plan
ten jest „ruchomy” w zależności od potrzeb i od realizacji poszczególnych zadań. Został
również przedstawiony i omówiony na posiedzeniach Komisji w dniu 18 grudnia /projekt
planu pracy Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu/.

W związku z brakiem uwag i innych propozycji dla przedstawionego projektu,
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy w Jeżewie na rok 2014. Następnie zarządził głosowanie nad

przedstawionym projektem uchwały, w wyniku którego uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIII/237/2013
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wiceprzewodniczącego RG p. Kazimierza
Żebrowskiego o przedstawienie przygotowanego podsumowania pracy Rady za 2013 r.
/podsumowanie stanowi załącznik do protokołu/. Po odczytaniu złożył wszystkim obecnym
życzenia na 2014 r.: „wszelkiej pomyślności, aby każdy krok po kroku realizował swoje
cele, abyście otaczali się ludźmi, których kochacie i lubicie i aby oni dostarczali Wam sił
w dalszym działaniu. Przyszły rok jest trudny, jest rokiem wyborczym. Niektórzy z nas będą
musieli wytężyć swoją pracę i wysiłki, aby osiągnąć dobre wyniki wyborcze. Życzę
wszystkiego dobrego i serdecznie dziękuję za pracę i współpracę w 2013 r.”.
Ad. 9.
Następnie Przewodniczący obrad sesji otworzył kolejny punkt porządku obrad.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: chciałbym odnieść się do harmonogramu wywozu
śmieci na przyszły rok. Wykreślony jest już od miesiąca kwietnia wywóz popiołu, ale chyba
coś się nie zgadza. Chociaż raz w miesiącu ten wywóz powinien być.
Wójt Gminy odpowiedział: oczywiście, że sprawa ta zostanie z ZUK-iem przedyskutowana.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w ostatniej w 2013 r. sesji i o godz. 1140 zamknął
obrady XXXIII sesji VI kadencji Rady Gminy.
Następnie zaprosił Wysoką Radę oraz sołtysów i gości na uroczyste podsumowanie roku
2013, które odbędzie się o godz. 1200 w sali Domu Kultury w Jeżewie.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Dominika Rakowicz

Marek Wiśniewski

