PROTOKÓŁ NR XXXIV/2014
z obrad XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 6 lutego 2014 r.
od godz. 1330 do godz. 1520 w sali 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. Angelika Macura
i 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 XXXIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2013 r.
Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Jeżewo oraz analiza
działalności Gminnej Przychodni w Jeżewie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na
2014,
c. nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowice,
d. wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem nieruchomości
stanowiącej mienie gminne na okres powyżej 3 lat,
e. podwyższenia kryterium dochodowego upoważniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy, w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania: „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXIV 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 „9f”, do przyjętego
porządku obrad w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020; następnie
punktu „9g” w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz punktu
„9h” w sprawie: wprowadzenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
realizowanego na terenie gminy Jeżewo w 2014 r. .
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w przyjętym porządku obrad
zaproponowanym 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 XXXIII 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: chciałbym tylko odnieść się do tematyki
spotkań w urzędzie marszałkowskim dotyczących Strategii Rozwoju Województwa oraz
do tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego, gdzie projekt ten został omówiony
bardzo dokładnie i wynika z niego, że jest zbyt ogólny. Powiat składa się z 11 gmin, gdzie
Strategia ta powinna obejmować te gminy. W odniesieniu do spraw ogólnych tej Strategii,
to chcielibyśmy zobaczyć konkretne zapisy, w latach i wskazanie, kto za jakie zadania
odpowiada, jakie są cele, jakie są zagrożenia i jakie w tej Strategii występują zjawiska,
które będą przychylne tej Strategii i będzie można ją dzięki temu realizować.
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego jest opracowana w sposób bardzo
dobry. Uwzględnia swoje województwo poprzez powiaty, gminy i ukierunkowana jest
w stronę uruchomienia środowisk, które mają najwyższy wskaźnik bezrobocia, środowiska,
które mają potencjał, tylko go nie wykorzystują. Zostało zapisane w tej Strategii, że
w Laskowicach będzie budowana platforma przeładunkowa materiałów sypkich. Będzie
realizowany i monitorowany odcinek trasy kolejowej Laskowice – Jabłonowo oraz budowa
przez gminę Jeżewo drogi wojewódzkiej poszerzonej od Świecia przez Laskowice i Jeżewo
do Dolnej Grupy, do ronda. Wskazane zadania wykonane mają zostać na przełomie lat
2014 – 2020.
Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest informacja, na jakim jesteśmy miejscu
w przedziale gmin naszego powiatu i województwa w poszczególnych działaniach.
Informacje te GUS ma od samorządów poprzez składane sprawozdania. Gmina Jeżewo jest
na miejscu środkowym, w zależności od działu, np. oświata, znajdujemy się na miejscu
1 w powiecie, w co wchodzi także zaplecze przedszkolne; w inwestycjach na przykład
jesteśmy na miejscu 4; w płci żeńskiej na miejscu 6, a w płci męskiej na miejscu 3; dochód
na jednego mieszkańca to miejsce 9, czyli wychodzi brak rozwiniętej działalności
gospodarczej, tak jak na przykład w Osiu, które jest na miejscu 1. Po zsumowaniu
wszystkich wskaźników, wychodzi, że gmina Jeżewo jest na miejscu 6 na 11,
a w województwie na miejscu 36 na 105. Uważam więc, że nie jest aż tak źle.
Wieś Belno zaprotestowała w tematyce siłowni wiatrowych. Złożony został protest z 47
podpisami mieszkańców przeciwko stawianiu wiatraka. Czy siłowania ta będzie
postawiona czy nie, zależy od decyzji ministra środowiska, a inwestor musi teraz
wstrzymać dalsze prace, aż do rozstrzygnięcia.
Środki unijne na lata 2014 - 2020 będą pozyskiwane od 2015 r., w ramach posiadanych
środków własnych. Pierwsze środki, z których skorzystaliśmy to kwota 20 tysięcy złotych
z udziałem własnym na modernizację Stadionu w Laskowicach.
Dziękuję.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi Gminy za przedstawienie
powyższych informacji i przeszedł do kolejnego punktu, w którym odczytał przedłożone
sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.

Odczytał: Podstawowym zadaniem Gminnej Spółki Wodnej Jeżewo jest konserwacja
i właściwa eksploatacja urządzeń melioracyjnych, drenowania oraz innych budowli na
gruntach indywidualnych i Nadleśnictwa. We władaniu gospodarstw indywidualnych
znajduje się ogółem 514 ha trwałych użytków zielonych oraz 512 ha gruntów sieci
drenarskich na gruntach ornych. W 2013 roku wykonane zostały następujące prace:
dokonano konserwacji 10 km rowów, w miejscowościach Jeżewo, Ciemniki, Białe Błota,
Belno, Osłowo. Praca ta polegała na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych ze skarp,
wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp, odmulaniu i pogłębianiu dna rowu,
usuwaniu zakrzeczeń rosnących na skarpach i wykaszaniu trawy. Dokonano również
konserwacji Strugi Pleśno na odcinku 13 km . Konserwacja dotyczyła hakowania przy
zarośnięciu powierzchni lustra wody, wykoszenie porostów z dna rowu i wygrabienie
wykoszonych porostów oraz ręczne wykoszenie porostów gęstych , twardych ze skarp.
Konserwację wykonała Spółka Wodna z Drzycimia, prace finansowane były przez
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wyczyszczono
również studnie rewizyjne i przepusty. Zarząd w 2013 r. dysponował następującymi
kwotami: składki członkowskie – 5.690,00 zł, dotacja Urzędu Gminy – 1.700,00 zł, dotacja
Urzędu Marszałkowskiego – 500,00 zł, dotacja Starostwa Powiatowego – 7.100,00 zł .
Na tym sprawozdanie zakończono.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o pytania:
Radny Tadeusz Makowski powiedział: jest to wszystko bardzo ładnie opisane, ale u nas,
tzn. na terenie Piskarek ich nie widziałem od wielu lat. Składki płacimy. Może Pan
Lemańczyk, coś by wiedział, w tym temacie?
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: Pan Lemańczyk nie jest w Zarządzie Spółki.
Radny Jerzy Winklarz powiedział: to sprawozdanie do końca nie jest prawidłowe.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: możemy tego sprawozdania nie przyjąć w dniu
dzisiejszym, tylko na następnym spotkaniu. Zaprosić Przewodniczącego Spółki i wtedy
wrócimy do tego sprawozdania.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: jak są robione, to są robione stale te same odcinki:
Ciemniki, Jeżewo, a w Piskarkach od wielu lat nikt się nie pojawił.
Radny Jerzy Winklarz powiedział: potwierdzam, ponieważ na terenie Osłowa, też nic się
nie dzieje.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: na następnej sesji wrócimy do tematu Gminnej
Spółki Wodnej i rozszerzymy ten temat. Wobec tego proszę o zaproszenie Pana
Przewodniczącego Spółki, który razem z Panem Wójtem odpowiedzą na te zastrzeżenia.
Wobec braku dalszej dyskusji w powyższej tematyce, Przewodniczący obrad poprosił
obecną na posiedzeniu sesji Dyrektor Gminnej Przychodni w Jeżewie Panią Wiolettę
Pawlak o przedstawienie informacji dotyczących ochrony zdrowia i działalności
Gminnej Przychodni.

Ad. 8.
Pani Dyrektor powitała Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz wszystkich
obecnych, następnie powiedziała: rok 2013 był dla naszej Przychodni rokiem stabilizacji,
szczególnie pod względem personalnym. Obecnie sytuacja ulegnie zmianie, w związku
z przypływem pacjentów do naszej placówki, co skutkuje tym, iż zmuszeni jesteśmy
zatrudnić dodatkowego lekarza. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 3 lutego. Nasza
placówka oprócz świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizuje również
profilaktyczne programy zdrowotne. W 2013 roku był to program profilaktyczny chorób
układu krążenia oraz raka szyjki macicy. Z pewnym zadowoleniem stwierdzam, że
jesteśmy w czołówce. Jesteśmy placówką wyróżnioną przez Dyrektora Onkologii Pana
dr Mierzwe. Dzięki zaangażowaniu naszej położnej jesteśmy najlepszą placówką
w powiecie pod względem ilości badań cytologicznych. W 2013 roku przeprowadzono
także badania holterowskie. Przebadanych tym aparatem, który wypożyczony został od
firmy farmaceutycznej, zostało ponad 100 osób. Pacjenci mogli skorzystać odpłatnie
z usług urologa, z badań laboratoryjnych na własne życzenie, odpłatnie z badań
dopplerowskich żył oraz nieodpłatnie z badań okulistycznych.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaobcjonowanych było prawie 5 tysięcy pacjentów. Dokładnie
jest to liczba 4.768. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono ponad 21 tysięcy
porad. Poradnia położniczo-ginekologiczna udzieliła 619 porad, jednak w tym zakresie
potrzeby są znacznie większe. Zwracaliśmy się kilkukrotnie o zwiększenie kontraktu do
Narodowego Funduszu Zdrowia. Do chwili obecnej ta prośba nie została zrealizowana.
Celem polepszenia usług tej poradni została zakupiona aparatura KTG na kwotę 4.000 zł .
W ubiegłym roku dokonano modernizacji pomieszczeń Gminnej Przychodni. Zostały
wyremontowane łazienki i toalety dla pacjentów i personelu oraz pomieszczenia
gospodarcze, na łączną kwotę 43 tysięcy złotych. Wynik finansowy naszej Przychodni na
koniec 2013 r. jest dodatni. Dziękuję bardzo (sprawozdanie z działalności Gminnej Przychodni
stanowi załącznik do protokołu).

Przewodniczący dziękując Pani Dyrektor za przedstawione informacje, poprosił
o pytania.
Radny Paweł Boguń: skąd ten przypływ pacjentów?
Pani Dyrektor Wioletta Pawlak odpowiedziała: przypływ ten podyktowany jest jak
przypuszczam, tym że w Przychodni w Osiu został rozwiązany gabinet lekarza rodzinnego.
Część pacjentów jest właśnie stamtąd, a część przybyła z gabinetu lekarza rodzinnego
z Laskowic. Niewielką liczbę stanowią nowi mieszkańcy gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: czy w ramach badań profilaktycznych, o których
Pani wspominała, badania cytologiczne, holterowskie, czy można by powiadamiać naszych
mieszkańców o takich badaniach, korzystając z portalu Urząd Gminy Jeżewo, który jest
coraz częściej czytany. Jest to taka prośba.
Pani Dyrektor Wioletta Pawlak odpowiedziała: badania cytologiczne przeprowadza się
na zaproszenia indywidualne wysyłane przez Centrum Onkologii. Jest oczywiście stosowny
odzew wśród pacjentek. Nasza położna staje na wysokości zadnia. Tyle ile pań się zgłosi,
tyle badań jest przeprowadzanych, nawet bez tych zaproszeń. Jeśli chodzi o badania

holterem mieliśmy pewne ograniczenia, a związane one były z ograniczeniem czasowym.
Do tego badania kwalifikowali lekarze naszej Przychodni. Rzeczywiście, potrzeby tego typu
badań są bardzo duże.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: więc tak do końca program profilaktyki nie
dotyczy każdego, tylko osoby wskazane. Bo profilaktyka to zapobieganie chorobie, a tutaj
jest to wskazanie lekarza na badanie.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: mam małą uwagę, jako ukłon do Pani położnej,
która pilnuje swoje pacjentki, aby w określonym czasie, czyli co 3 lata, stawiały się na
badania, więc nie tylko zaproszenie z Centrum Onkologii, ale również dbanie o swoje
pacjentki.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: w tych badaniach profilaktycznych, nawet
w reklamach tych badań jest informacja, aby kobieta robiła te badania co roku, a nie co
trzy lata. Wiem, że nie jest łatwo dostać się do naszego ginekologa i wiem, że terminy są
odległe, więc nie możemy mówić o profilaktyce.
Pani Dyrektor Wioletta Pawlak odpowiedziała: tak, jak powiedziałam, jest to
spowodowane ograniczonym kontraktem z NFZ. Wnioskowaliśmy o zwiększenie i niestety
jest brak odzewu, ale położna żadnej pacjentki bez opieki nie zostawi. Jeżeli istnieje taka
potrzeba, to kieruje do Osia, bo tam jest większy kontrakt, lekarz dostępny jest częściej
i pacjentki dostają się tam na badania w przeciągu tygodnia.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: no nie jest to normalne, ale tak to już jest, że
pewne sprawy są niezależne od nas.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: czy w naszym gabinecie
rehabilitacyjnym jest cały czas dwóch rehabilitantów?
Pani Dyrektor Wioletta Pawlak odpowiedziała: tak, Pani Katarzyna Bogalecka i Pan
Tomasz Nowiak, pracują w systemie zmiennym.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: krioterapia nie działa?
Pani Dyrektor Wioletta Pawlak odpowiedziała: niestety, w tym temacie nic się nie
zmieniło.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: słyszałam, że jest problem, aby dostać się do
stomatologa z małymi dziećmi, nasi stomatolodzy nie chcą przyjmować.
Pani Dyrektor Wioletta Pawlak odpowiedziała: to nie jest tak, że nie chcą. Są poradnie,
które specjalizują się w leczeniu stomatologicznym małych dzieci. U nas pracowała Pani dr
Kowalik, ale niestety po urodzeniu dziecka, nie wróciła do nas. Nie powinno być sytuacji,
aby ktokolwiek został odesłany bez podania informacji, gdzie z takiej pomocy może
skorzystać.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy
o wprowadzenie do projektów uchwał dotyczących zmian budżetowych i zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad. 9a i 9b.
Skarbnik Gminy powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Szanowną Radę i wszystkich
gości, a następnie poinformował: zmiany do budżetu dotyczą dochodów, które
otrzymaliśmy decyzjami Wojewody na kwotę 26.704 zł z przeznaczeniem na pomoc
finansową w ramach rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne oraz na kwotę 1.339,91 zł przeznaczoną na wypłaty zryczałtowanego
dodatku energetycznego w I kwartale 2014 r. Zwiększyły się także dochody w związku
z wykonaniem niektórych dochodów ponad plan, tj. sprzedaż mieszkania komunalnego
w kwocie 74.000 zł i kwota ta przeznaczona została m.in. na modernizację ul. Polnej
w Laskowicach oraz na modernizację dalszej części drogi Jeżewo – Lipienki. Oprócz tego
przeniesienia w budżecie dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze względu na
ich wypłatę w miesiącu lutym. Natomiast zmiany te mają również swoje odzwierciedlenie
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dziękuję. 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 –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/238/2014
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 XXXIV/239/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9c.
Przewodniczący obrad powiedział, iż propozycja nazwy tej ulicy to: Kusocińskiego.
Nazwa ta zaproponowana została na posiedzeniu Komisji w dniu 29 stycznia. Poprosił
Pana Wójta o informację, jak do tej propozycji ustosunkowali się mieszkańcy nowej
ulicy.
Pan Wójt powiedział: mieszkańcy oświadczyli, iż nazwa jest bardzo ładna, nawet wobec
faktu, że mamy szkołę o tym imieniu.
Wobec powyższego Przewodniczący poprosił o pytania lub inne propozycje. W związku
z brakiem pytań, czy innych propozycji, co do nazwy wskazanej ulicy, Pan
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

w miejscowości Laskowice, poddając go pod głosowanie. W wyniku głosowania
uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/240/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9d.
O wprowadzenie do tego projektu uchwały poproszony został Pan Wójt, który
poinformował, iż firma CELCOM, która ma swoją siedzibę Jeżewie przy ulicy Głównej
37A, złożyła wniosek o ponowne wydzierżawienie pomieszczenia, w którym obecnie
prowadzi swoją działalność handlowo -usługową. Okres najmu dzierżawy wyniósłby
10 lat.
Przewodniczący poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec czego odczytał projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem
nieruchomości stanowiącej mienie gminne na okres powyżej 3 lat, który w wyniku
głosowania został przyjęty jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/241/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części obrad o wprowadzenie do kolejnych projektów uchwał o tematyce
socjalnej poproszona została Pani Ewa Traczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Ad. 9e, f, g.
Pani Ewa Traczyk powitała Pana Przewodniczącego, Szanowną Radę oraz wszystkich
zebranych, następnie powiedziała: od roku 2004 do końca 2013 roku jest realizowany
rządowy program: pomoc państwa w zakresie dożywiania. Program ten realizowany był
na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od 1 stycznia nastąpiła
zmiana. Jest uchwała Rady Ministrów, która zgodnie z Konstytucją nie stanowi prawa, tak
więc, aby można było dalej realizować ten Program na tych samych zasadach, potrzebne
są przepisy regulujące tę tematykę na szczeblu gminnym. Dlatego też zostały przedłożone
Wysokiej Radzie trzy projekty uchwał, aby zabezpieczyć dzieciom korzystanie z ciepłego
posiłku. Wobec podjętych uchwał będziemy mogli starać się o dofinansowanie. W 2013 r.
wkład własny na ten cel wyniósł 20 proc., a z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę
171.000 zł . Na początku roku wkład własny wynosi 40 proc., a potem zwracamy się
o zmniejszenie udziału procentowego do 20 proc. i raczej jest decyzja przychylna. Wobec
powyższego abyśmy mogli podpisać Porozumienie z Wojewodą, potrzebne są właśnie te
uchwały. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę.
Radny Józef Śpica zapytał: ile dzieci korzysta z tych posiłków?

Kierownik GOPS p. Ewa Traczyk odpowiedziała: 243, ale też płacimy za dzieci, które
uczęszczają do szkół poza gminą, np. dzieci z Białych Błot, które chodzą do szkoły
w Warlubiu, jak również młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych czy szkół specjalnych.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad podziękował Pani Kierownik za
wyjaśnienie tematyki projektów uchwał związanych z dożywianiem. Następnie odczytał
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego upoważniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy, w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, który poddał pod głosowanie. Uchwała
została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/242/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020. Odczytany projekt uchwały poddał pod
głosowanie, w wyniku którego przyjęty został jednogłośnie 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/243/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Odczytując projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020, Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przygotowanego
Programu osłonowego. Wobec braku pytań, poddał powyższy projekt pod głosowanie,
który przyjęty został jednogłośnie 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/244/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9h.
W dalszej części obrad sesji Przewodniczący odczytał pismo Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego dotyczące uchwały podjętej na sesji w dniu 18 grudnia 2013 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie gminy Jeżewo w 2014 r.,
które odnosi się do: „(…) powyższy akt zbadano w trybie nadzoru pod względem
legalności i nie stwierdzono naruszeń prawa skutkujących jego unieważnienie. Struktura

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii została skonstruowana prawidłowo, a przyjęty
harmonogram działań został poprzedzony diagnozą problematyki uzależnień, jak również
analizą aktualnych własnych możliwości ich rozwiązywania. Niemniej jednak pragnę
przedstawić następującą uwagę. W ramach uchwalonego Programu w dziale II. Pomoc
terapeutyczna, w pkt 5 niezgodnie z ustawą zaplanowano do finansowania „pomoc
organizacyjno-finansową dla osób uzależnionych pozostających bez środków do życia,
a korzystających z terapii grupowej w Poradni Odwykowej w Świeciu” (…)(pismo stanowi
załącznik do protokołu).

Wobec treści odczytanego pisma przygotowany został projekt uchwały wprowadzający
zmiany do podjętej uchwały Nr XXXII/230/2013 z uwzględnieniem wskazanych
zastrzeżeń, który Przewodniczący obrad odczytał, a następnie poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/245/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem wskazanych punktów w porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt.
Odczytał pismo Szkoły Podstawowej w Laskowicach w sprawie zmiany zasad udzielania
stypendiów uczniom za osiągnięcia w nauce i sporcie (pismo stanowi załącznik do protokołu).
Następnie powiedział: myślę, że tym tematem powinien zająć się realizator budżetu
gminy, czyli Pan Wójt i Pan Skarbnik.
Pan Wójt powiedział: myślę, że decyzję podejmiemy na kolejnych Komisjach. Uważam
jednak, że dzieci chodzą do szkoły po to, aby się uczyć, a rodzice do pracy, żeby zarobić
pieniądze. Wprowadziliśmy taki pomysł, aby raz w roku wyróżnić ucznia, który jest bardzo
zdolny i bardzo się stara. Nie chcę, aby przyznawanie tych stypendiów odbiło się w inną
stronę, że dzieci będą się uczyć, ponieważ będą mieli za to płacone. Pozostali dyrektorzy
szkół również nie są za tym, aby wypłacać te stypendia częściej, tylko właśnie raz w roku.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy, przesłała wystąpienia pokontrolne po przeprowadzonej kontroli
gospodarki finansowej. Kontrola przeprowadzona została na przełomie października –
grudnia 2013 r. W protokole wskazano pięć uwag odnoszących się do zakresu: ustaleń
ogólno-organizacyjnych, księgowości, sprawozdawczości, wydatków budżetowych
i gospodarki mieniem (wystąpienia pokontrolne stanowią załącznik do protokołu).
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: co z przesypownią
w Laskowicach, jak to ma wyglądać?
Wójt Gminy odpowiedział: inwestorem ma być przede wszystkim Skarb Państwa, w osobie
marszałka województwa oraz podmioty prywatne. Czas realizacji tego projektu to 6 lat.
Ale zamysł jest na rok 2016.

Sołtys Jeżewa p. Mirosław Brzozowski powiedział: chciałbym zainteresować radnych
problemem jeziora Stelchno. Na jesień dzierżawca rozpoczął tam demontaż całego
ogrodzenia łącznie z polbrukiem. Zerwał wszystko i zabrał. Pozostały dziury i części
betonu. Zerwany też został polbruk prowadzący do przepompowni ścieków. Wiem, że
zostały zdemontowane części sanitariatów i nie ma też drzwi do toalet. Zdemontowana
została brama wjazdowa, która chyba była własnością gminy. Wiem, że ten dzierżawca
kończy swoją działalność nad jeziorem, próbowałem z nim rozmawiać, ale powiedział, że
nie jestem stroną, więc rozmawiać będzie tylko z Panem Wójtem. Nie wiem, jak dalej się to
potoczy, ale przywrócenie do stanu pierwotnego będzie bardzo trudne. Nie wiem, jak
została skonstruowana umowa z tym Panem, ale uważam, że wszystko to powinno tam
pozostać, bez żadnych demontaży. Również niektórzy mieszkańcy podzielają moje zdanie.
Osobą, która opiekuje się plażą jest Pan Wiesław Wrycza. Stworzył kawałek plaży,
poprawił wizerunek, wypożycza też kajaki i rowery wodne i z tego się utrzymuje. Dzięki
temu turyści mogą korzystać z uroku naszego jeziora. Ponadto, ma tam domki
wypoczynkowe i wielu odwiedzających z całej Polski. Może warto byłoby zainteresować się
tym, aby zaradna osoba przejęła opiekę nad całością. Możemy szukać innego dzierżawcy,
który będzie chciał wyłożyć środki finansowe na okres trzech miesięcy, ale raczej się to nie
uda. Jest to tylko moje spostrzeżenie. To jezioro, to też jest nasza wizytówka i chciałbym
abyśmy wspólnie zainteresowali się tym problemem. Moim zdaniem zostało to wszystko
zniszczone, zabrane, tylko na jakiej podstawie. Niektórzy też zastanawiają się, jaki dochód
miała gmina z tej dzierżawy przez tyle lat.
Również z imieniu Sołtysów mam prośbę, bo zaczną się prace związane z poprawą dróg
i dlatego też chcielibyśmy zostać wcześniej poinformowani, że w danym miejscu będzie
naprawa, przyjedzie sprzęt. Chcemy dopilnować tych prac, tak, aby zostało to wykonane
dobrze. Dziękuję.
Pan Wójt odpowiedział: umowa dzierżawy jest podpisana w taki sposób, że dzierżawca
doprowadza wszystko do stanu poprzedniego, przed podpisaniem umowy, w przypadku
zerwania umowy. Rozpoczął więc prace demontażowe, tego co zainwestował.
Otrzymaliśmy wycenę, tego co zrobił i jest to kwota 140.000 zł, gdyby gmina chciała to
kupić. Nie mamy środków, na takie inwestycje. Wiem, że po ustaniu mrozów planuje
nawiezienia ziemi i podsypanie, tak aby przygotować grunt do korzystania. Informację ile
wyniosła dzierżawa, przygotujemy i przekażemy. Nie możemy nikomu przekazać plaży
w dzierżawę, jak proponuje Pan Sołtys, gdyż musi zostać ogłoszony przetarg. Myślę, że nie
będzie chętnego, który chciałby zainwestować, tak duże środki finansowe. Po zerwaniu
umowy zostanie ogłoszony przetarg i zobaczymy, co będzie dalej. Gdyby gmina miała
pieniądze, można by było, to wszystko porządnie zorganizować. Ale dla nas, w tej chwili
ważne są drogi i kanalizacja.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: uważam, że należy
wyznaczyć kogoś z gminy, aby pilnował pewnych rzeczy, bo prawnik pod względem
prawnym przypilnuje, ale ktoś musiałby dopatrzeć tego fizycznie.
Pan Wójt odpowiedział: fizycznie, to każdy z nas może tego pilnować, ale póki nie będzie
posprzątane, nawieziona ziemia, wyrównany teren, to nic nie zrobimy. Ktoś, kto nie ma

pieniędzy, za dużo nie zrobi, ale na bieżąco będziemy informować, co się dzieje w sprawie
jeziora.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: mam pytanie odnośnie
protestów mieszkańców Belna, czy są podane przyczyny dlaczego są przeciwni wiatrakom,
czy tylko są, bo są?
Pan Wójt odpowiedział: konkretnych przyczyn nie ma podanych, ale mieszkańcy mają
prawo protestować. Została podpisana lista z podpisami, którą przesyłamy do marszałka
województwa i do inwestora i to oni będą uzgadniać, co dalej.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: odnośnie wiatraków, to chciałbym
zagwarantować, że jak te wiatraki będą stały w takiej odległości, jak mają stać np.
w Piskarkach, to nikt z obecnych, nie zgodziłby się na to. Dobrze się decyduje o kimś.
Uważam, że jest to nie w porządku, wobec nas.
Pan Wójt odpowiedział: w tej chwili, nie mamy o czym rozmawiać, bo nie wiemy, czy Pan
Minister wyłączy III klasę gruntu. Ustawa mówi, że nie wolno, a minister może, ale musi
dobrze uzasadnić. A mieszkańcy mają prawo być przeciwni.
Ad. 11.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w XXXIV sesji i o godz. 1520 zamknął obrady.
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