PROTOKÓŁ NR XXXV/2014
z obrad XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 25 marca 2014 r.
od godz. 1230 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. Jerzy Winklarz
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
Prezes ZUK Świecie – p. Jacek Kliczykowski
Pracownicy Urzędu Gminy – p. Jerzy Lemańczyk, p. Małgorzata Skiba, p. Ewa Knoff,
p. Łukasz Czarnecki
5. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
6. 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 XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Zapoznanie Rady Gminy z funkcjonowaniem i realizacją na terenie gminy Jeżewo,
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8. Przedstawienie informacji z realizacji zadań dotyczących świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego,
stypendiów szkolnych oraz innych świadczeń wypłacanych mieszkańcom gminy.
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. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za 2013 rok,
d. zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie za 2013 rok,
e. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,
f. udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „OLIMP” Jeżewo,

g. zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy
Jeżewo,
h. aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania,
i. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jeżewo,
j. zmiany lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie z siedzibą
w Laskowicach,
k. przystąpienia Gminy Jeżewo do realizacji projektu w ramach konkursu
01/POKL/9.1.2/2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
l. wykupu gruntu pod przepompownię ścieków w Lipnie,
m. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2014 roku.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXV 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 XXXIV 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 ostatnim okresie czasu uczestniczyłem
razem z Panem Jerzym Lemańczykiem w spotkaniach dotyczących Strategii Rozwoju
województwa w zakresie gospodarczym. Pierwsze środki, z których będzie można
skorzystać to rok 2016, dlatego że 2014 rok jest rokiem ustalania, wprowadzania zmian do
Strategii, dyskusji. Zmiany, które zostaną wprowadzone muszą być przemyślane
i ukierunkowane tak, aby pokrywały się z rozwojem powiatów i po części gmin. Dlatego też
gminy analizują te dokumenty, tak aby podać informacje, na co te środki chcą przeznaczyć
wraz z wyceną finansową. W 2015 r. będziemy składać zgodnie z projektami nasze
propozycje w ramach wniosków i w 2016 r. pojawią się pierwsze pieniądze. Oczywiście
najpierw te środki musimy wyłożyć, a po przeprowadzonej kontroli i w zależności od
projektu otrzymamy informację, jaki procent jest wkładu własnego, czy to 20 proc.,
30 proc., 35 proc, czy 50 proc, a ile wkładu otrzymamy jako zwrot. Musimy więc
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy takie środki będziemy mieli? Czy jesteśmy w stanie, jako
gmina takie środki zaoszczędzić, aby móc je później zaangażować.
Przedsięwzięcia, które wskazaliśmy do Strategii to: modernizacja Przedszkola
w Laskowicach; jest zamysł, aby na terenie gminy powstał żłobek, którego realizacja
pokryta zostałaby w 100 proc. Jednak najpierw musimy zorientować się, czy jest taka
potrzeba; nastepnie środki na energię odnawialną, m.in. biogazownia, która już jest, ale
też siłownie wiatrowe. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się w tym temacie, więc aby
uspokoić nastroje, na razie czekamy do momentu uzyskania informacji o zmianach, które
mają być wprowadzone. Przygotowana zostanie ustawa, która będzie wszystkie sprawy
związane z energią odnawialną regulowała. Elektrownie wodne na terenie gminy są 2,
biogazownia 1 i na razie to wszystko. Na dzień dzisiejszy nic więcej nie jest planowane. Są
też wprowadzone zapisy w Strategii Rozwoju Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
Województwa odnośnie ciągów spacerowo-rowerowych, tzw. chodniki dwuużytkowe.
Najpierw realizowany będzie taki chodnik Jeżewo-Laskowice, a następnie ŚwiecieLaskowice. Gmina Jeżewo przygotuje chodnik z Laskowic do Belna, a dalej już Gmina
Świecie. Jest też propozycja przygotowania chodnika w kierunku Osia, czyli do Jaszcza od
naszej strony. Jeżeli te pomysły uda się zrealizować, to mamy bezpieczne drogi
przejazdowe. Założenie jest, aby do tych Strategii wprowadzić takie projekty, które będą
sensowne i będą służyły mieszkańcom.
Pomysł gminy Jeżewo, który bardzo się spodobał pozostałym gminom, to utworzenie
Ośrodka dla osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ośrodek ten
nazywałby się Ośrodkiem Dziennego Pobytu. Na to zadanie możemy otrzymać 100 proc.
środków bez wkładu własnego. Ma to być budynek, który będzie spełniał oczekiwania tych

ludzi, którzy będą spędzać tam czas. Wszystko musi zostać dostosowane na równej
płaszczyźnie, tak, jak np. węzeł sanitarny, więc zamiast remontować jakiś budynek,
wybudujemy coś nowego. Plany te będziemy pilotować i mam nadzieję, że uda nam się
środki na wskazane cele pozyskać. Dopisany został także Park w Laskowicach po
rozmowach z Panem Nadleśniczym. Park zostanie najprawdopodobniej wystawiony na
sprzedaż, ale jest możliwość, aby gmina ten park przejęła. Wobec tego wpisaliśmy
renowację parku, ale żeby społeczeństwo mogło z niego korzystać, to potrzebne środki
szacuje się na kwotę 3 mln zł . Czekamy też na decyzję, co dalej z drogami, bo Unia
Europejska nie chce przekazywać już środków na drogi, w takim zakresie, jak do było do
tej pory.
Chodnik Jeżewo-Laskowice: na trasie przejścia chodnika rosną drzewa, które należałoby
wyciąć. Jednakże jest to aleja prawem chroniona, więc musimy mieć zgodę na ich wycięcie,
ale również zgodę 3 mieszkańców, którzy graniczą z pasem drogowym. W najbliższych
dniach Geodeta ma przystąpić do rozgraniczenia.
Odpowiadając na pytanie z ostatniej sesji, dotyczące wysokości dzierżawy za grunty przy
jeziorze Stelchno, informuję, że roczna dzierżawa wynosiła 4.810,63 zł . Rozstaliśmy się już
z obecnym dzierżawcą, więc w najbliższym czasie zostanie rozpisany nowy przetarg.
Odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP, gdzie omówiony został rok poprzedni,
wyznaczone zostały zadania na rok bieżący. Jak zawsze możemy na nasze jednostki liczyć,
wszystko co sobie założyli, jest na odpowiednim poziomie i na pewno zostanie
zrealizowane.
Byłem również na spotkaniu z Wicewojewodą Panem Ostrowskim i jednym z poruszanych
tematów była sprawa cmentarza w Laskowicach, a dokładnie Grobu Nieznanego
Żołnierza, którym należy się zająć. W wyniku ustaleń otrzymamy 22.000 zł i będziemy
mogli ten Pomnik poddać renowacji. Rozmowy dotyczyły również wspomnianego Parku
w Laskowicach oraz przyszłej przesypowni, która będzie w Laskowicach. Odbędzie się
w pierwszej kolejności remont odcinka kolejowego Laskowice-Grudziądz i GrudziądzDziałdowo. Będzie to pierwszy krok PKP do przygotowań, co do realizacji projektu
związanego właśnie z tą przesypownią.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje
i poprosił obecnego na obradach sesji Prezesa ZUK-u Pana Jacka Kliczykowskiego oraz
Pana Wójta o wprowadzenie do kolejnego punktu.
Ad.7.
Pan Wójt powiedział: na dzień dzisiejszy sprawy związane z tematyką śmieci
przedstawiają się następująco: ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców – 1882, co
stanowi 98 proc. ilości gospodarstw domowych. Segreguje śmieci 87 proc. mieszkańców,
śmieci zmieszane oddaje – 13 proc. Bloki w Laskowicach i w Krąplewicach, sprawy z tym
związane załatwiają wspólnoty mieszkaniowe. Płatność przedstawia się tak, że za śmieci
płaci 70 proc., a 30 proc. nie płaci, czy jest to dużo? Może nie, bo ¾ płaci, ale mamy

nadzieję, że wynik ten ulegnie poprawie. Zacznie w najbliższym czasie pracę poborca,
który rozpoczyna szkolenia w Urzędzie Skarbowym i po odpowiednim przygotowaniu
ruszy w teren, do tych, którzy nie płacą. Liczymy, że z tych 30 proc. po wizycie poborcy 15
proc. zacznie płacić, gdyż w większości są to osoby, które mogą płacić, ale nie płacą np.
z przekory. Panie, które zajmują się tymi sprawami, tj. p. Ewa Knoff i p. Magdalena
Kołtonowska oprócz wystawiania upomnień, również telefonicznie proszą o dokonywanie
wpłat i tak tych rozmów odbyło się ok. 500. Na chwilę obecną wysłanych upomnień jest 60.
Tak przedstawia się sytuacja, a dużo będzie też zależało od poborcy. Poborcą na terenie
gminy będzie p. Joanna Najdowska, sołtys wsi Krąplewice.
W 2013 r. ilość odpadów mieszanych zebranych z terenu gminy to 512 ton, a odpady
segregacyjne przedstawiają się następująco: makulatura – 7,4 tony, tworzywa sztuczne –
26 ton, szkło - 37,9 ton, odpady biodegradowalne -43,3 tony. Na terenie naszej gminy
zadanie „śmieciowe” jest realizowane dobrze. Jesteśmy jedyna gminą w powiecie, która ma
pojemnik na popiół i udało nam się z firmą porozumieć odnośnie dalszego jego wywozu.
Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: Pan Wójt mówi, że złożyło 98 proc. mieszkańców
deklaracje, a czy jest możliwość ustalenia, kto nie złożył takiej deklaracji i czy można coś
zrobić w tym kierunku, aby te brakujące deklaracje zostały złożone?
O odpowiedź poproszona została Pani Ewa Knoff, która powiedziała: przedstawione
dane są statystyczne, bo mogło zdarzyć się, że ktoś z mieszkańców nie złożył tej deklaracji.
Sprawdzaliśmy wszystkich, ale może być taka sytuacja. Dokładnie nie jesteśmy w stanie
tego sprawdzić.
Wójt Gminy powiedział: teraz, gdy pójdzie w teren poborca, to okaże się, czy rzeczywiście
ktoś tej deklaracji nie złożył i nie ma pojemnika na śmieci.
Wobec braku dalszych pytań, głos zabrał Pan Jacek Kliczykowski – Prezes ZUK Świecie,
który powiedział: chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie. W lipcu 2013 r.
rozpoczęliśmy działania na terenie gminy Jeżewo, po podpisaniu umowy w wyniku
wygranego przetargu. Umowa zawiera cztery zakresy działania, a więc odbiór odpadów
niesegregowanych, odbiór popiołu, odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz
prowadzenie gminnego PSZOK-u, który jest usytuowany i czynny co sobotę na wysypisku
śmieci. Przedstawię dane, które zostały również uaktualnione o miesiąc styczeń i luty.
Z terenu gminy Jeżewie w sumie zebraliśmy wszystkiego 889 ton, na to wszystko składa się:
śmieci niesegregowane w ilości 558 ton, popioły – 135 ton, jest to ilość, którą udało nam się
odebrać, jako czysty popiół, odpady podlegające biodegradacji – 85 ton. Na te 889 ton
składa się także: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe,
opakowania z papieru tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła,
odpady z betonu i gruzu, papa, zmieszane odpady z remontów i materiały budowlane.
Przeprowadzona został również zbiórka sprzętu elektrycznego – zużyte urządzenia
energetyczne i elektryczne. Każdy odpad ma przypisany swój kod, co wiąże się
z przekazaniem odpadów na wysypisko. Pracy było sporo od momentu wejścia w życie
ustawy, bo muszą Państwo wiedzieć, iż zebranie śmieci, ich przewiezienie, to nie jest taka
szybka sprawa. Rozdaliśmy ponad 3 tysiące pojemników na terenie całej gminy. Jest to
bardzo duża wartość, jeśli chodzi o powierzone mienie właścicielom. Rozdaliśmy 104

tysiące worków do selektywnej zbiórki. Jest to duża skala objętości, ale też mozolna praca.
Dlatego mogą się zdarzyć potknięcia, mniejsza ilość wydanych worków lub nie w tych
kolorach. Za zebrane śmieci i odwiezione na śmietnisko, ZUK ponosi wysokie koszta.
Miesięcznie przez gminę nasze samochody przejeżdżają ok. 3 tysięcy kilometrów. Ogólnie
zrobiliśmy 26 tysięcy kilometrów. Natomiast jeśli chodzi o efekt ekologiczny, to wygląda
tak, że nastąpił spadek ilości odpadów zmieszanych i o ile w I kwartale naszej działalności,
a w III kwartale roku, gmina oddała 80 ton, to w miesiącach I-II/2014 jest to 48 ton.
W ślad za tym idzie i należy tu mieszkańców gminy Jeżewo pochwalić na tle innych gmin,
wzrost odpadów selektywnych, z 12 ton do 15 ton. Może nie jest to duży skok, ale 3 tony
więcej miesięcznie zebrać, to jest to wytrwała praca mieszkańców. Również mamy wzrost
odpadów ulegających biodegradacji w III kwartale – 1,5 tony, a w m-cu I-II/2014 jest to 21
ton. Po części mieszkańcy oddają w workach segregacyjnych, a w części odstawiają do
PSZOK-u. No i z czego firma również się cieszy, to wzrost popiołu, gdzie w II kwartale
praktycznie nie występował, w IV kwartale mieliśmy 20 ton, a w m-cu I-II/2014 – 35 ton.
W liczbach i w efekcie pracy, gmina wypada bardzo wysoko. Jest spadek śmieci
zmieszanych, czyli tego co najwięcej kosztuje, ale też z tym jest największy problem, jeśli
chodzi o przeróbkę, ale jest wzrost przy śmieciach segregowanych i to cieszy. Nie ukrywam,
że nastąpi intensywniejsze przyglądanie się jakości tych śmieci, a wynika to z tego, że
wszyscy uczyliśmy się segregować. Gmina nie wiedziała, jak mieszkańcy podejdą do tej
sprawy, my nie chcieliśmy się zrażać, bo jest to kwestia logistyki i zapoznania się
z terenem. Chociaż wielu naszych pracowników pochodzi z gminy Jeżewo, więc obsługa
tego terenu należy głównie do nich. Jednak mogła zdarzyć się sytuacja, że samochód po
śmieci do kogoś nie dojechał. Czas naszej współpracy dobiega końca, ale nie ukrywam, że
o Wasz teren będziemy walczyć bardzo mocno. Już w czerwcu kolejny przetarg. Z mojej
strony to wszystko. Jeśli są pytania, to bardzo proszę.
Radny Paweł Boguń zapytał: jak na tle pozostałych gmin i powiatu wyglądamy?
Prezes ZUK p. Jacek Kliczykowski odpowiedział: nie chciałbym ujawniać szczegółowo
informacji z gmin sąsiednich. Nie wszystkie gminy obsługujemy, ale z tych, które tak, to
odzysk i ilość jest zadowalająca, no i nie wszystkie gminy mają odbiór popiołu. W Wasze
ślady odnośnie popiołu idą kolejne gminy, jak Lniano czy Świekatowo. Za 1 tonę śmieci
z zielonego pojemnika my płacimy 220 zł, a za czysty popiół płacimy 116,50 zł za tonę. Jest
więc różnica. Te zebrane tony, to działanie logistyczne i jest to też dla firmy potężne
wyzwanie finansowe, bo za pojemniki do popiołu zapłaciliśmy ok. 140.000 zł, a cena
pojemnika wzrosła o 120 proc. w momencie wejścia w życie ustawy.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: w harmonogramie, który mamy, wywóz
popiołu jest tylko do końca marca. Co z kolejnymi miesiącami, bo niektórzy mają popiół
przez cały rok.
Prezes ZUK p. Jacek Kliczykowski powiedział: obecny harmonogram został przygotowany
o umowę główną i w umowie były zapisane założenia, że wywóz popiołu do końca marca,
ale prowadzimy rozmowy, aby sprostać wymaganiom i deklaruję, że raz w miesiącu do
końca czerwca popiół będzie odbierany. Pozwoliłem sobie ustalić termin, tak mnie więcej
na środek miesiąca. Natomiast myślę, że przy następnym przetargu przy SIWZ będzie
zawarta informacja, że świadczenie tej usługi ma być przez 12 miesięcy. Jest to też

potrzebne, aby popiół nie trafił do pojemnika ze śmieciami mieszanymi. Myślę, że w tej
kwestii dojdziemy do porozumienia.
Radny Marian Romanowski zapytał: czy wszystkie odpady selektywne podlegają dalszej
obróbce, czy zagospodarowane są w 100 proc. i czy firma coś z tego ma?
Prezes ZUK p. Jacek Kliczykowski odpowiedział: wszystkie zebrane odpady selektywnie
trafiają do Regionalnej Instalacji Odbioru Odpadów w Sulnowie. Firma niestety nie ma
z tego nic. Po miesiącu lipcu sytuacja się trochę załamała i tak na przykład za tonę szkła
huta płaciła 120 zł, a w chwili obecnej płaci tylko 20 zł, więc koszty transportu
przedrażają. Tak samo jest z makulaturą i z plastikiem. W związku z powyższym do lipca
można było za rozsądne pieniądze ten plastik, jako butelki po napojach sprzedać, a że
przez szeroko pojęty plastik rozumie się wszystko m.in. opakowania po margarynie, po
kosmetykach, to powiem szczerze, że w sierpniu wypowiedziane zostały nam umowy, gdyż
wymaga to doczyszczenia. Recyklerzy przyjmą, ale musi to być czyste, przesortowane.
Teraz musimy zapłacić za przyjęcie, poddanie obróbce do segregowania, pogrupowania
materiałowego i poddaniu obróbce termicznej. Więc przez to wzrosły znacznie koszty.
Co do makulatury, to mamy podpisaną umowę z firmą z Bydgoszczy, oddajemy np. 40 ton
makulatury, ona zostaje poddana weryfikacji czyli posegregowaniu i doczyszczeniu i z tego
jeśli wysegregowanych zostanie 30 ton, to jest to 30 ton przychodu, a 10 ton balastu, za
który musimy zapłacić.
Radny Marian Romanowski zapytał: może jednak inaczej trzeba by było segregować?
Prezes ZUK p. Jacek Kliczykowski odpowiedział: drodzy Państwo, zawsze można podjąć
ten temat, ale z doświadczenia wiem , że nic to nie da, jak zwiększymy liczbę worków. Bo
zdarzało się, że woziliśmy powietrze, za które też musieliśmy zapłacić.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował Prezesowi ZUK Świecie za udzielone informacje i wyjaśnienia. Następnie
przeszedł do punktu kolejnego, w którym poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie.
Ad. 8.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego, jednocześnie przedstawiając osoby zajmujące się tą tematyką, tj.
p. Małgorzata Skiba i p. Marta Polakowska (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Poinformował wszystkich zebranych, iż p. Małgorzata Skiba od 1 czerwca przechodzi na
stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku ze złożonym
wypowiedzeniem przez obecną Panią Kierownik Ewę Traczyk, która z dniem 1 czerwca
odchodzi na emeryturę. Następnie odczytał sprawozdanie dotyczące dodatków
mieszkaniowych, które prowadzi p. Bożena Król (sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu). W dalszej części Pan Wójt omówił nowe zadanie, które dotyczy wypłaty
dodatku energetycznego oraz przedstawił informacje dotyczące wypłacanych
stypendiów szkolnych. Przedstawione zagadnienia prowadzone są przez p. Łukasza
Czarneckiego (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). Na koniec Pan Wójt omówił
realizacje przyznawanych dodatków do podręczników szkolnych i materiałów

dydaktycznych. Zagadnienia te prowadzone są przez p. Karolinę Gwizdała (sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu).

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań, Wójt Gminy odczytał pismo Sołtysa wsi
Laskowice p. Leszka Kanieckiego, który na ręce Wójta złożył rezygnację z pełnionej
funkcji Sołtysa z dniem 1 maja 2014 r.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania do przedstawionego punktu 8 obrad. Wobec
braku pytań ogłosił 10 minut przerwy.
O godz. 14.20 obrady opuścił radny Józef Smoczyk.
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: jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to różni
się od zmian budżetowych, w związku z zakończeniem roku budżetowego 2013. Zmiany do
budżetu wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, gdzie z 10 marca
otrzymaliśmy środki na dotację celową związaną z realizacją zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego w kwocie 218.643,00 zł, z 18 marca dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych w wysokości 26.279 zł, z dnia 20 lutego otrzymaliśmy dotację celową
na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 35.200 zł . Duże zmniejszenie dochodów
budżetu, o którym dowiedzieliśmy się w dniu wczorajszym z pisma Ministra Finansów
i dotyczy zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 191.323,00 zł . Jak mówiłem na
Komisjach, co będzie miało wpływ na budżet, to pożyczka, o której będzie dopiero mowa
i gdzie rada gminy podejmie decyzję o wyrażeniu zgody na jej udzielenie w kwocie 39.000
zł Stowarzyszeniu LUKS OLIMP Jeżewo. W związku z tym w załączniku nr 4 wprowadzone
zostaną zmiany o tę kwotę w przychodach i rozchodach. Z jednej strony zmniejszyliśmy
rozchody o te 39.000 zł, a zwiększyliśmy przychody , gdyż jeżeli zostanie wyrażona zgoda
w uchwale, która będzie za chwilę przedstawiona, to w ciągu roku zadanie to zostanie
zrealizowane, a jego realizacja jest ze środków UE i Stowarzyszenie te pożyczone środki
nam odda. Zmienia się kwota przychodów, co do jakości. Do tej pory było to 1.538.000 zł .
Przychody planowane były z zaciągniętych pożyczek i kredytów, a kwota ta zmniejszyła się
o 477.185 zł, w związku z wypracowanymi środkami wolnymi za 2013 rok. Przychody z
zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyły się na kwotę 1.129.345 zł . Kwoty po
zmianach to dochody, które kształtują się w wysokości 20.597.982 zł, po zmianach
dotacjami celowymi na kwotę 35.200 zł, dotacje celowe planowane to 2.931.258 zł
i zmiana największa dotycząca subwencji oświatowej, która zmniejszyła się do kwoty
6.675.990 zł . Natomiast wydatki budżetu gminy wynoszą 21.197.982 zł . Informacja
przedstawiona w pkt 4 i pkt 5 niniejszej uchwały, zmieniają § 5 oraz § 11 uchwały

budżetowej, gdzie limit zobowiązań ustala się na kwotę 2.596.577 zł i z tego 1.500.000 zł
na sfinansowanie deficytu częściowego, a 600.000 zł na sfinansowanie planu deficytu
finansowego. Kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów to wartość 496.577 zł .
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.
Radny Józef Śpica zapytał: pożyczka krótkoterminowa, na co ma być i kto to będzie
spłacał?
Skarbnik Gminy odpowiedział: sprawa ta zostanie omówiona przy projekcie uchwały
w tej sprawie.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2014, poddając projekt
uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie –
12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/246/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy powiedział: zmiana do Wieloletniej Prognozy
Finansowej związana jest z zamknięciem budżetu za 2013 r. i wprowadzonym
wykonaniem zadań za 2013 r. Odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014, poddając projekt uchwały
pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie –
12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/247/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9c.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka
Publiczna w Jeżewie za 2013 rok. Wyjaśnił, że projekt ten omawiany był szczegółowo
na posiedzeniach Komisji, gdzie radni nie wnieśli zmian, pozytywnie opiniując projekt
uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu za 2013 r., rachunku zysku i strat
za 2013 r., informacji opisowej za 2013 r., które są załącznikiem do projektu uchwały.
Następnie poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/248/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9d.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek
Kultury w Jeżewie za 2013 rok.
Powiedział, że również ten projekt omawiany był szczegółowo na posiedzeniach
Komisji, gdzie radni nie wnieśli zmian, pozytywnie opiniując projekt uchwały.
Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu za 2013 r., rachunku zysku i strat za 2013
r., informacji opisowej za 2013 r., które są załącznikiem do projektu uchwały. Następnie
poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/249/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: Rada Gminy musi podjąć uchwałę
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym
wydatkowane zostaną środki. Pieniądze te są zagwarantowane w budżecie gminy dla
danego sołectwa na wykonanie zadań, które będą służyły poprawie życia mieszkańców.
21 lutego przyjęta została nowa ustawa o funduszu sołeckim, która podnosi przede
wszystkim o 10 % wsparcie z budżetu państwa dla projektów realizowanych z funduszu
sołeckiego. Do tej pory gminy otrzymywały w zależności od zamożności – 10 %, 20% lub
30 % inwestycji, a ustawa przewiduje teraz zwrot z budżetu państwa w wysokości – 20 %,
30 % i 40 %. Ponadto rada gminy nie będzie musiała co roku podejmować uchwały
o wyodrębnieniu funduszu, gdyż decyzja w tej sprawie będzie obowiązywała aż do
momentu jej zmiany przez radę. Ustawa pozwala też na wspólną realizację projektów
przez kilka sołectw z jednej gminy. Czy są pytania?
Radny Tadeusz Makowski powiedział: jaki jest roczny koszt?
Wójt Gminy odpowiedział: 130.000 zł .
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały, który
również omawiany był na posiedzeniach Komisji Rady i radni pozytywnie odnieśli się do
przedstawionego projektu. Następnie poddał powyższy projekt uchwały pod
głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/250/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9f.
W dalszej części obrad sesji Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „OLIMP” Jeżewo. Wyjaśnił, że kwestia ta była omawiana na posiedzeniach
Komisji Rady, gdzie radni nie wnieśli zmian i pozytywnie zaopiniowali powyższy
projekt.
Radny Józef Śpica zapytał: kto będzie refundował?
Skarbnik Gminy odpowiedział: urząd marszałkowski.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w
sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „OLIMP” Jeżewo, poddając projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/251/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9g.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami
użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Jeżewo, Pan Przewodniczący zapytał czy
są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały, który również został omówiony
na posiedzeniach Komisji. Wobec braku pytań przeszedł do głosowania. W wyniku
głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/252/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9h.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy
Jeżewo na stałe obwody głosowania. Po odczytaniu poprosił o pytania. Pytań nie było.
Wobec powyższego przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała podjęta
została jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/253/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9i.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jeżewo, następnie powiedział,
że kwestie tego projektu omówione zostały na posiedzeniach Komisji Rady, gdzie
złożona została propozycja wykreślenia pkt 2 w § 4, która została przyjęta pozytywnie.
Również Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski zgłosił propozycję
wykreślenia w § 7 pkt 3. Przewodniczący obrad zapytał czy są jeszcze jakieś propozycje
lub uwagi. Wobec braku wprowadzenia innych zmian odczytał projekt uchwały po
wprowadzonych zmianach i poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
podjęta została jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/254/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9j.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany
lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie z siedzibą w Laskowicach.
Poinformował, iż projekt ten został przedstawiony na posiedzeniach Komisji, gdzie
radni nie wnieśli zmian, czy uwag i zaopiniowali go pozytywnie. Poprosił o pytanie, jeśli
ktoś z obecnych na sesji chciałby usłyszeć jakieś wyjaśnienia. Pytań nie było. Wobec
powyższego przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała podjęta została
jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/255/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 15.05 obrady opuścił radny Paweł Boguń.
Ad. 9k.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Wójta o wprowadzenie: z tą uchwałą łączy
się podjęta już uchwała dotycząca zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, gdyż
biorąc udział w Programie unijnym, bardzo często musimy wnieść nasz udział, a jeśli tego
nie chcemy robić w formie finansowej, to zastępujemy to np. wynajem sal, ogrzewaniem
czy energią. Do każdego takiego procesu musiałyby zostać określone stawki. Program,
o którym mowa w tym projekcie uchwały realizowany będzie przez Zespół Szkół w Jeżewie
na kwotę 373.692,66 zł . Dzieci będą uczyły się języka angielskiego, będą dodatkowe
zajęcia w celu wyrównywania szans. Aby nie wnosić środków finansowych z naszego
budżetu, będziemy wynajmować te sale na wskazane zajęcia oraz pomieszczenia urzędu
gminy na sprawy formalne. Zajęcia te będą się kończyły certyfikatem, co daje też
możliwość kontroli oraz pewność, że zajęcia były rzetelnie prowadzone. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Jeżewo do realizacji projektu w ramach konkursu 01/POKL/9.1.2/2013 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic
w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, następnie
poprosił o pytania. Wobec braku pytań, poddał powyższy projekt pod głosowanie.
W wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/256/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9l.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wykupu gruntu pod przepompownię
ścieków w Lipnie, Przewodniczący Rady powiedział: skoro ziemia, na której stoi nasz
majątek należy do osoby prywatnej, to uważam, że należy to uregulować. Czy jakieś
negocjacje już były prowadzone?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, zostały zakończone na kwocie 5.071 zł za całą działkę. Jest
to cena dobra dla gminy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie, w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/257/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9m.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. Pan Wójt nadmienił: Program
ten dotyczy również zwierząt gospodarskich, nie tylko psów i kotów. Jeśli ktoś trzyma
zwierzęta w warunkach niegodnych, to zabieramy je przy współpracy z lekarzem
weterynarii, a opiekunem tych zwierząt, w takich przypadkach, oczywiście za zgodą, jest
Pan Zieliński z Piskarek.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec tego przeszedł do
głosowania na projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Jeżewo w 2014 roku. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/258/2014
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.
Pan Wójt powiedział: słyszałem opinię, że radni, to tylko na sesji podnoszą ręce do góry
i nic więcej nie robią. Radni odbywają posiedzenia Komisji, na których są przedstawiane
projekty uchwał na najbliższą sesję, które są omawiane i wtedy wchodzą na obrady sesji,
na której ponownie są analizowane, ale są też wprowadzane nowe na wniosek Wójta. Na
Komisjach jest wypracowywane zdanie poprzez dyskusję, a nie zawsze wszyscy są co do
przedstawionych tematów zgodni.
Radna Angelika Macura powiedziała: tak, niektórzy mają o to pretensje.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: to nie całe społeczeństwo
tak myśli, tylko niektóre jednostki, które psują opinię, a nie widzą tej pracy, która jest
między sesjami.
Radna Angelika Macura powiedziała: ale mogliby przyjść na sesję i popatrzeć i posłuchać
na czy to polega.
Wójt Gminy powiedział: teraz, gdy będę na spotkaniach wiejskich to przedstawię
mieszkańcom informację, jak ta praca Rady wygląda.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: część z przekory tak mówi.
Radna Wiesław Ziółkowska powiedziała: chciałam przedstawić informację, że
w bibliotece jest dostęp do nauki języka angielskiego za darmo. Jest to program: Angielski
dla dorosłych. Organizator zapewnia, że jeśli w ciągu tygodnia poświęcimy 2x po 45 minut
to w stopniu komunikatywnym jesteśmy w stanie się nauczyć. Kurs kończy się certyfikatem.
Kurs języka angielskiego dla dzieci jest na zasadzie gier i zabaw i jest pokazane, jak w taki
sposób łatwo nauczyć dzieci języka obcego. W godzinach urzędowania biblioteki
zapraszam wszystkich zainteresowanych na naukę języka. Program dla dorosłych trwa do
końca sierpnia, a dla dzieci do końca października i będą następne edycje. Dziękuję.
Radna Angelika Macura zapytała: kto będzie pracował w bibliotece w Laskowicach?
Wójt Gminy odpowiedział: nauczyciel bibliotekarz w godzinach pracy szkoły, a pozostałe
godziny zatrudniona osoba na ½ etatu.
Radna Angelika Macura zapytała: czy wiadomo, kto to będzie.
Wójt Gminy odpowiedział: jeszcze nie, ale najlepiej ktoś po kierunku bibliotekoznawstwa.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: chciałbym podziękować Panu
Leszkowi Kanieckiemu w imieniu nas wszystkich za włożoną pracę, za trud, za
zaangażowanie, które zawsze było widać. Teren, na którym odbywała się ta praca nie jest
terenem łatwym i wymagało to dużego opanowania i wytrwałości. Dziękuję bardzo za
wszystko.

Ad. 11.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w XXXV sesji i o godz. 1520 zamknął obrady.
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