PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014
z obrad XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 15 kwietnia 2014 r.
od godz. 1230 do godz. 1417 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 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Lech Kempiński.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Ewa Traczyk
Główna Księgowa Gminnej Przychodni w Jeżewie – p. Danuta Kaczmarek
Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Jeżewo.
8. Przedstawienie informacji dotyczącej „Zasobów pomocy społecznej za 2013 r.”
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013.
11. 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 Gminnej Przychodni w Jeżewie za
2013 rok,
d. anulowania uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca
2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Jeżewo,
e. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję pn.: „Budowa ścieżki
pieszo-rowerowej z Jeżewa do Laskowic”,

f. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków na ulicy
Parkowej w miejscowości Laskowice”,
g. wydzierżawienia gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Lipienki,
stanowiący gminny zasób nieruchomości przy jeziorze Stelchno.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXVI 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 14 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 ppkt „11h”, do przyjętego
porządku obrad w sprawie: zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na inwestycje pn.:
”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości
Laskowice ul. Parkowa Gmina Jeżewo; ppkt „11i” w sprawie: przystąpienia do projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku
przedszkolnym pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jeżewo” oraz ppkt
„11j” w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z 10 drzew alei przydrożnej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa, w miejscowości Laskowice.
Następnie Przewodniczący zaproponował, aby przenieść pkt 7 i pkt 8 po punkcie
11 oraz ppkt 11c, jako ppkt 11j, a pkt 10 wykreślić i przedstawić na kolejnym spotkaniu
Rady, aby Radni mogli dokładnie zapoznać się z otrzymanym sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za rok 2013.
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 XXXV 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 – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad. 6.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy powiedział: w związku z zaplanowanym
spotkaniem na godzinę 1400 Pana Wójta z Panią Prezes Fermy Krąplewice są
wprowadzone zmiany w porządku obrad, jak również sprawy podejmowane w okresie
międzysesyjnym przedstawiane przez Pana Wójta zostaną omówione w trakcie
wprowadzania do kolejnych projektów uchwał.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady odczytał przedłożone sprawozdanie, które zostanie opublikowane
również na stronie internetowej BIP /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu http://bip.ugjezewo.lo.pl/?cid=595&bip_id=3389/. Poprosił, aby uwagi do przedstawionego sprawozdania
przedłożyć na kolejnych posiedzeniach Komisji.
Ad. 11a, 11b i 11d.
Przewodniczący obrad poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie do uchwał
budżetowo-finansowych.
Skarbnik Gminy powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Szanowną Radę i wszystkich
gości, a następnie powiedział: zmiany do budżetu, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej
związane są z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, czyli: ścieżka pieszo-rowerowa
i kanalizacja w miejscowości Laskowice, z czym również związane są projekty uchwał we
wskazanych sprawach. Środki na ścieżkę zaplanowane zostały z pożyczki w wysokości
350.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i pożyczka na kanalizację
w wysokości 500.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dodatkowa
pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie tego zadania inwestycyjnego
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 700.000 zł, która
zostanie spłacona do końca bieżącego roku. Wprowadzona została po stronie wydatków
i w związku z tym, deficyt na ten rok zwiększy się do kwoty 1.550.000 zł. Jednak gdy
pożyczka ta zostanie spłacona do końca roku, to deficyt wyniesie 850.000 zł i będzie

wyższy od planowanego deficytu w projekcie budżetu o 250.000 zł . Oprócz tego
otrzymaliśmy dotacje celowe na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w rozdziale 85415 w kwocie 85.440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; w rozdziale 85295 na kwotę
62.113 zł, która przeznaczona jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zwiększono również plan dotacji celowych o kwotę 106.900 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
oraz o kwotę 46.027 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ze względu na zmianę
deficytu w uchwale budżetowej zmienia się również uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej, gdzie trzeba było wprowadzić zmiany zadłużenia na ten rok i na
lata bieżące. Zmienia się również wysokość rat spłaty w danych latach, bo pożyczki na
350.000 zł i na 500.000 zł będą spłacane w okresie 5 lat, także Wieloletnia Prognoza
Finansowa jeśli chodzi o zakres czasowy nie zmienia się i nadal jest do roku 2022.
Natomiast wprowadzone zmiany w poszczególnych latach kwot obsługi długu, czyli
wysokość odsetek i zadłużenie na poszczególne lata spowodowały, że należy cały system
finansowania przeanalizować, sprawdzić, tak żeby wszystko się zgadzało. Zostały
wprowadzone zmiany do zapisu § 12 uchwały budżetowej, gdzie jest zapis, że Rada Gminy
upoważnia Wójta Gminy do udzielenia pożyczki. Zmiana ta związana jest z podjętą
uchwałą na poprzedniej sesji w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu „OLIMP”
Jeżewo, gdzie okazało się, że forma podjętej uchwały jest niewłaściwa i zgody na udzielenie
pożyczki w takiej formie, jak my to zrobiliśmy nie udziela Rada, ale kwota udzielanej
pożyczki musi zostać wprowadzona do budżetu i tą zmianę akceptuje lub nie Rada. Stąd
też przedłożony projekt uchwały w sprawie anulowania tej uchwały i w § 12 wprowadzone
upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielenia pożyczki dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych na zadania wykonywane w ramach programu finansowego
do kwoty 39.000 zł, czyli do kwoty, o którą Klub „OLIMP” się zwrócił. Czyli Rada akceptuje
udzielenie pożyczki poprzez wprowadzenie zmiany do budżetu, a nie osobną uchwałą. Jeśli
w podobnej sytuacji byłyby inne Stowarzyszenia i brałyby udział w programach unijnych,
to za każdym razem Rada musi udzielić upoważnienia dla Wójta na udzielenie takiego
wsparcia, w uchwale budżetowej. Zmiany, o których mówiłem, co do uchwały budżetowej,
wprowadzone zostały w załączniku inwestycyjnym, i tak zadanie inwestycyjne budowa
ścieżki pieszo-rowerowej na trasie z Jeżewa do Laskowic z kwoty 570.000 zł po
wprowadzeniu pożyczki zwiększy się do kwoty 920.000 zł, a wydatki na inwestycję
dotyczącą kanalizacji w związku z przedłożonymi projektami uchwał w sprawie pożyczki
krótkoterminowej i długoterminowej, jeżeli Rada je podejmie, zwiększą się do kwoty
1.300.000 zł, a oprócz tego zostanie wprowadzona także inwestycja związana z remontem
i modernizacją pomostu na jeziorze Stelchno. Zadanie to wyniesie 34.500 zł, ze środków
własnych gmina wyłoży na ten cel 13.000 zł, a środki unijne wykorzystane zostaną
w kwocie 21.500 zł . Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy poprosiło pytania.
Radny Paweł Boguń zapytał: jeśli chodzi o modernizację pomostu, to z której strony ona
będzie?

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział: od strony Laskowic.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok, poddając projekt
uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie –
14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/259/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jeżewo na 2014. Nadmienił, iż zmiany wprowadzone do budżetu
gminy, szczególnie te inwestycyjne, rzutują na zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, o czym mówił Pan Skarbnik. Następnie poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/260/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie anulowania uchwały
Nr XXXV/251/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie
udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „OLIMP” Jeżewo. Zapytał czy są pytania lub uwagi do tego projektu. Pytań ani
uwag nie było, wobec czego poddał wskazany projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/261/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Wójta o wprowadzenie do kolejnych
projektów uchwał. Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Szanowną Radę, Pana
Przewodniczącego Rady oraz zaproszonych gości. Następnie powiedział: mówimy dzisiaj
o pożyczkach krótko i długoterminowych, wobec czego należy wyjaśnić, że tam, gdzie
gmina płaci, to jest pożyczka długoterminowa, a w sytuacji, gdzie płacimy pieniądze na
realizację zadania, ale otrzymuje zwrot z urzędu marszałkowskiego, to realizujemy
pożyczkę krótkoterminową, która jest po to, że jak gmina opłaci fakturę, to urząd
marszałkowski oddaje nam zainwestowane pieniądze ze środków unijnych, a my wtedy
spłacamy pożyczkę. Długoterminowa pożyczka charakteryzuje się też inną procedurą. Stąd
pomysł na kanalizację ulicy Parkowej w Laskowicach. Urząd marszałkowski rozpisał
konkurs i z Programu Rozwoju Wsi Polskiej mamy ok. 1 mln złotych i właśnie w tym
konkursie weźmiemy udział. Jeśli zadanie to kosztowałoby ok. 1 mln złotych, to możemy
pozyskać ok. 800.000 zł i jest pytanie czy damy radę, czy brać tę pożyczkę, czy nie? Ulica

Parkowa czeka na kanalizację bardzo długo uważam, że należy zrealizować to zadanie,
aby później się nie okazało, że będzie trudniej pozyskać środki na ten cel. Może się okazać,
po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, że nasz wniosek nie przejdzie, więc
wtedy nie ma tematu. Jeśli jednak przejdzie, to kanalizację zrobimy. Argument kolejny,
który przemawia za, to sprawa chodnika, który położony zostanie po lewej stronie, patrząc
od Jeżewa, a kanalizacja pójdzie stroną prawą. Patrząc na lewą stronę mamy co kawałek
budynek, więc trzeba będzie się podwiercać i wtedy chodnik byłby naruszany. Więc należy
rozpocząć budowę kanalizacji, a po jej realizacji przystąpić do budowy chodnika. Są to
dwie inwestycje, które się ze sobą pokryją. Myślę, że błędu nie popełnimy, bo na te
inwestycje i tak musimy wziąć pożyczki, inaczej się nie da. Bierzemy pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Rozwoju Wsi Polskiej, gdzie pożyczki te
nie są tak wysoko oprocentowane, jak w bankach komercyjnych.
Następna uchwała to uchwała dotycząca przystąpienia do Programu „Przedszkole
w szkole”. Dzieci 6-letnie będą szły do szkoły i oddziały przedszkolne będą tworzone
w szkołach, żeby dzieci będące wiekowo niższe miały styczność ze szkołą. Dla naszych szkół
podstawowych jest to kwota 700.000 zł . Wszystkie potrzebne dokumenty są już
przygotowane i czekamy tylko na decyzję urzędu marszałkowskiego, co do wyboru firmy,
która ten projekt będzie realizowała. Za te środki można zakupić wyposażenie klasowe,
kuchenne, wyposażenie multimedialne, przygotować plac zabaw, wszystko to, co dotyczy
ucznia. Szkoły zwiększą swój majątek poprzez to wyposażenie. Wynik jest taki, że
pieniądze te nie wpłyną do nas, tylko będą realizowane przez urząd marszałkowski. Szkoła
ma się stać dla maluchów przyjazna i bardziej dostępna.
Pomost w Laskowicach, o którym wspominał Pan Skarbnik będzie remontowany, a środki
będą pochodziły też z urzędu marszałkowskiego. Wniosek o dofinansowanie został już
złożony na 33.508,78 zł . Jednostka wojskowa w Chełmnie będzie realizowała to zadanie.
Jest już zgoda Ministra Obrony. Naprawa nastąpi w najbliższym czasie. Środki na
dofinansowanie to 21.500 zł, a koszt urzędu gminy to 12.008,78 zł .
Kolejna uchwała dotyczy drzew na ulicy Parkowej w Laskowicach i projekt uchwały
ogranicza wycinkę tych drzew tylko na odcinku budowy chodnika. Drzewa, które nie są
pomnikami przyrody, to decyzję na usunięcie wydaje Wójt, a drzewa, które są pomnikami
usuwane są za zgodą Rady, która uchwałą wyraża zgodę na ich zdjęcie z ewidencji. Wobec
powyższego projekt uchwały w tej sprawie został przedłożony Wysokiej Radzie, a po
podjęciu uchwały Dyrektor Regionalnej Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podejmie
decyzję, co do ich usunięcia.
Nadmienić tylko chciałem, że zmiany, które zaszły w dzisiejszym porządku obrad to przez
Panią Prezes Fermy, która odwiedza wszystkie Fermy i na dzisiaj umówiła się na spotkanie
w naszej gminie na godzinę 1400. Dziękuję, to wszystko.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: co do Programu Kapitał Ludzki, to plac zabaw
zostanie zorganizowany przy naszym przedszkolu w Jeżewie?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, plac zabaw też, ale nie w takim wymiarze, jak w Szkole
Podstawowej w Laskowicach. Wszystkie obiekty przyszkolne muszą być udostępnione
popołudniami mieszkańcom. Będą wywieszone regulaminy, a każdy będzie odpowiadał za
siebie.

Ad.11e.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję pn.: „Budowa
ścieżki pieszo-rowerowej z Jeżewa do Laskowic”. Poprosił o pytania. Pytań nie było.
Wobec tego poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/262/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11f.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami
ścieków na ulicy Parkowej w miejscowości Laskowice”, Pan Przewodniczący zapytał
czy są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały. Wobec braku pytań, poddał
wskazany projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/263/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11g.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie
wydzierżawienia gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Lipienki, stanowiący
gminny zasób nieruchomości przy jeziorze Stelchno. Poprosił o pytania.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: czy ten okres 15 jest
obligatoryjny? Czy musi być taki długi? Mieliśmy już przykład 20-letniej dzierżawy i był
z tym tylko problem.
Wójt Gminy odpowiedział: nikt nie przystąpi do przetargu, jak okres ten będzie krótszy,
bo już są pytania dlaczego nie na 20 lat. Jeśli ktoś ma zainwestować, to na 3 czy 5 lat nie
opłaca się.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: myślę, że kwestia sprecyzowania
umowy też będzie istotna.
Wójt Gminy powiedział: są pytania o tę dzierżawę z różnych kierunków województwa.
Powołamy Komisję, która złożone oferty będzie analizować. Plaża jest posprzątana,
wygrabiona, jest zasiana trawa i czekamy, co będzie dalej.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały
pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami
„za”.

Uchwała Nr XXXVI/264/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przeszedł do projektów
uchwał wprowadzonych na wniosek Wójta Gminy.
Ad. 11h.
Odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na
inwestycje pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami
ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa Gmina Jeżewo. Następnie poddał
powyższy projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/265/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11i.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie przygotowania
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej
jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w Gminie Jeżewo”, poddał go pod głosowanie, w wyniku którego
uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/266/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11j.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
z 10 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice –
Dolna Grupa, w miejscowości Laskowice, który poddał pod głosowanie. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/267/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11j.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady poprosił księgową Gminnej Przychodni
w Jeżewie P. Danutę Kaczmarek o przedstawienie sprawozdania finansowego.
Pani Danuta Kaczmarek powitała Szanowną Radę, Pana Przewodniczącego Rady oraz
gości, następnie powiedziała: może nie będę powielać informacji, które przedstawiła Pani
Dyrektor na poprzedniej sesji, tylko przedstawię nasze wydatki oraz przychody, jakie
wykonaliśmy w 2013 r. Ogółem nasze przychody wyniosły 1.391.018,80 zł, na to składały
się przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli podpisane kontrakty na poradnię
ogólną, stomatologiczną, rehabilitację i ginekologię-położniczą, tj. 1.327.311,93 zł, za
badanie lekarskie, laboratoryjne i szczepienia ochronne, w tym szczepienia dla zakładów
pracy – 45.748,92 zł, koszty eksploatacyjne to kwota 1.271,53 zł, pozostałe usługi, takie
jak: ksero dokumentacji medycznej dla jednostek ubezpieczeniowych, o które zwracała się
dana instytucja – 245,00 zł, odsetki z konta bankowego to 14.356,92 zł i pozostałe
przychody operacyjne wyniosły 2.084,50 zł . Nasze koszta ogółem wyniosły: 1.336.376,79
zł, na co składa się: amortyzacja danego sprzętu i budynków – 33.041,53 zł, zużycie
materiałów, m.in. leki, środki opatrunkowe, różnego rodzaju środki czystości, to kwota
68.472,16 zł, zużycie energii elektrycznej – 8.123,68 zł, usługi obce to np. badania
materiałów medycznych, w tym również kontrakty z lekarzami i jest to kwota
573.143,84zł, podatki i opłaty, w tym jest podatek za zanieczyszczenie środowiska, czyli
kotłownia i samochód, to kwota 3.068,00 zł, wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia
534.747,76 zł, ubezpieczenia społeczne i świadczenia urlopowe – 109.590,00 zł, pozostałe
koszty rodzajowe – 6.189,67 zł . Przychodnia na koniec roku miała następujące należności:
115.157,12 zł, są to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 114.077,12 zł, to
należności niewymagalne, czyli wystawione faktury na koniec grudnia, a należności
wpłynęły na początku 2014 r. oraz od Nadleśnictwa Dąbrowa – 1.080 zł, to faktura
wystawiona przez Przychodnię w grudniu, a zapłacona w styczniu br. Zobowiązania
krótkoterminowe na kwotę 41.288,52 zł, to zobowiązania niewymagalne i zobowiązania
powstałe w wyniku wystawienia faktur przez lekarzy, przez jednostki, które wykonują
badania i jest to kwota – 41.197,98 zł, zostały w bieżącym roku zapłacone. Zobowiązania
wobec Urzędu Skarbowego to 21,00 zł i jest to podatek VAT, który jest już zapłacony
w bieżącym roku i pozostałe zobowiązania to 69,54 zł, które również zostały uregulowane.
Przychodnia osiągnęła dodatni wynik finansowy, który w całości zostanie przeznaczony na
działalność statutową Przychodni. Nasze sprawozdanie zostało przyjęte w dniu
dzisiejszym przez Radę Społeczną. Dziękuję, to wszystko z mojej strony.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przedstawione sprawozdanie, następnie
zapytał: w przychodach jest pozycja: odsetki 14.000 zł, to duża kwota.
Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: od lokat.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: a kwota główna?
Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: na dzień dzisiejszy mamy jeszcze lokaty, bo
z odsetek, które mamy na koncie bieżącym jest tylko np. za I kwartał 70 zł .
Przewodniczący Rady Gminy zapytał: czy są jakieś plany odnośnie tych pieniędzy?

Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: na dzień dzisiejszy nie, ale nie wiemy, jak będzie
wyglądała sprawa rehabilitacji. Więc może zostaną wykorzystane na rozbudowę. Do
2015r. ma być rehabilitacja w osobnym pomieszczeniu. Nie wiemy, jak to będzie
wyglądało, bo są to zarządzenia SANEPID-u.
Radny Józef Śpica powiedział: tą krioterapię mogliby ruszyć.
Pani Danuta Kaczmarek powiedziała: wygląda to tak, że ogólnie można by było, ale jeśli
ruszymy z krioterapią, to praktycznie po pół roku nie mamy punktów, bo wchodzą one
w punkty ogólne, które otrzymujemy i nie będzie gabinet mógł pracować, a NFZ nie
zwiększy nam punktów. I tak co roku przekraczamy limit, który nam przyznaje Fundusz
i nie zostaje nam to zwrócone. Rehabilitacja jest kontraktem, który nie przynosi nam
zysków, a jeszcze do niej dokładamy.
Radny Józef Śpica zapytał: czym są te punkty?
Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: punkty przyznaje NFZ i nie ma możliwości ich
zwiększenia, tak jak nie ma możliwości zwiększenia punktów dla ginekologa. Przyznają
nam odgórnie. Kilkukrotnie były pisane pisma o zwiększenie. Są rozdysponowane punkty
na województwo i my dostajemy to, co dostajemy.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: a nie można zrobić tego tak,
aby połączyć się z ościenną Przychodnią i może wtedy te punkty by wystarczyły na
działalność całoroczną.
Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: od wielu lat mamy taką samą liczbę punktów.
Narodowy Fundusz nie daje dodatkowych, gdyż ma przyznane na dane województwo
określoną pulę pieniędzy i od lat otrzymujemy to samo, bez względu na to, że w umowach,
jeżeli występujemy o nowe środki, to piszemy o zwiększenie. Uzasadniamy, iż mamy
nadwykonania, ale to nie przekonuje NFZ .
Radny Józef Śpica powiedział: Osie wcale nie ma rehabilitacji.
Pani Danuta Kaczmarek powiedziała: bardzo mało jednostek na terenie województwa ma
rehabilitację i praktycznie my jesteśmy nieliczni, którzy mają i punkty też dostajemy, takie,
a nie inne. Może szpitale otrzymują więcej i dlatego tak jest. My niestety nie dostajemy
zwiększenia. Punkty są wyrabiane, środki, które otrzymujemy wykorzystane
i jeszcze dokładamy. Jeżeli byłaby krioterapia, to po pół roku musimy zamknąć
Przychodnię, a jak zamkniemy Przychodnię, to NFZ nie da nam środków, bo nie
wywiązujemy się z umowy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: można odnieść wrażenie, że nie tylko nasza
Przychodnia, ale cała służba zdrowia działa dla punktów, a nie dla pacjenta.
Pani Danuta Kaczmarek powiedziała: to prawda.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: jest to wielka pomyłka. Wielu mieszkańców ma
pretensję, że jest urządzenie, które nie jest wykorzystywane, bo stale tłumaczymy się
punktami. Jeżeli zakupione urządzenie nie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
to nas, jako gospodarzy tego terenu to boli. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Prośba
kolejna do Pani Dyrektor żeby znalazła rozwiązanie niekoniecznie z Narodowym
Funduszem. Jest to kwestia samego azotu, który trzeba kupić, a pieniądze na to macie. Nie
można dać się zwariować, żeby przepisy nie pozwalały naszym mieszkańcom leczyć się we
właściwy sposób.

Pani Danuta Kaczmarek powiedziała: pytaliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia czy może
odpłatnie, ale odpowiedzieli, że skoro mamy kontrakt, to nie możemy. Gdybyśmy nie mieli
umowy z NFZ na rehabilitację, to można by było.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: z tego co wiemy, każdy z magistrów
rehabilitacji pracuje na ½ etatu i ma swoją działalność i jeszcze dodatkowo mogliby taką
działalność wykonywać poza NFZ. Trzeba dobrej woli.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: ale mogą być pretensje, że na państwowym
sprzęcie jest prywatna rehabilitacja.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: to niech stoi i niszczeje.
Radny Paweł Boguń powiedział: to wtedy niech jest opłata za używanie sprzętu.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: będzie opłata za czas pracy rehabilitanta. Jest
to problem, który będziemy musieli rozwiązać. Pomóżcie nam go rozwiązać systemowo.
Mieszkańcy wiedzą, że ten sprzęt stoi i niszczeje. A my tylko słuchamy o punktach.
Pani Danuta Kaczmarek powiedziała: nas obliguje umowa i nie mamy wyjścia.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: to szukajcie rozwiązania. Ile ten sprzęt
kosztował?
Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: nie pamiętam w tej chwili, ale zakupiliśmy ten
sprzęt, gdyż dostaliśmy ulgę od ilości sprzętu zakupionego i dlatego wzięliśmy krioterapię,
ale nikt nie przypuszczał, że będzie taki problem.
Radny Paweł Boguń zapytał: te punkty mają starczyć na pół roku, a to urządzenie jakby
funkcjonowała na pół etatu?
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski odpowiedział: jest krioterapia, to ilość
punktów ubywa szybciej, a jest ograniczona.
Pani Danuta Kaczmarek powiedziała: to nie jest nasz wymysł, przerób w rehabilitacji
mamy bardzo duży, ale nie jest to argumentem dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli
ruszy krioterapia, to po pół roku nam nie płacą. Dostajemy określone pieniądze,
wyrabiamy punkty i ich nie obchodzi, że Przychodnia wyrobiła punkty. Jesteśmy małą
jednostką, a nawet szpitale mają problemy. A rehabilitacja nie jest głównym zadaniem
Przychodni.
Radny Paweł Boguń zapytał: a można tych punktów mniej zrobić?
Pani Danuta Kaczmarek odpowiedziała: ale kiedy przychodzi pacjent, który ma
skierowanie na dane badanie, to my nie możemy tego skierowania zmienić. Musi zostać
zrealizowane tak, jak jest na skierowaniu, bo Fundusz może to zakwestionować.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: może zaprosimy kiedyś przedstawicieli
Narodowego Funduszu Zdrowia i zapytamy jak mogą nam pomóc. Wystosujemy prośbę,
opiszemy sytuację, nastroje w społeczeństwie w tym temacie, zaprosimy Panią Dyrektor
Przychodni i przedstawiciela NFZ i spróbujemy znaleźć rozwiązanie. Podejmiemy jeszcze
decyzje w tym temacie. Wszyscy jesteśmy tym zainteresowani, a nie możemy nic zrobić.
Dziękuję bardzo.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni

w Jeżewie za 2013 rok, który poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/268/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 13.45 obrady opuścił Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła.
Ad. 7 i 8.
Przewodniczący obrad p. Marek Wiśniewski poprosił Panią Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej o wprowadzenie do pozostałych punktów porządku obrad.
Pani Kierownik GOPS powitała Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz szanownych
gości, następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, które stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Pani Kierownik przeszła do punktu dotyczącego zasobów pomocy społecznej
za 2013 rok. Powiedziała: zasoby pomocy społecznej są przygotowywane co roku. Jest to
zapisane w ustawie o pomocy społecznej, art. 16a. Robimy to w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują w szczególności: infrastrukturę,
kadry, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, ze
względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena ta obejmuje osoby i rodziny
korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy, tzn.
do tych zasobów wprowadzone zostały dane dotyczące korzystania ze świadczeń
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych, wskazana została liczba
uczniów z terenu gminy. Jest to cała infrastruktura gminy. Po przeprowadzeniu analizy
ustalono, że liczba ludności od roku 2012 zmalała i wynosi 7.994, a było 8.013. Liczba osób
korzystających w roku oceny wzrosła, a przyczyniła się do tego praca socjalna z osobami
korzystającymi z żywności unijnej, z której zaczęło korzystać coraz więcej osób i rodzin. Na
chwilę obecną nie ma żywności, ponieważ Program się zakończył. Głównym powodem
korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała
choroba. Jeśli chodzi o usługi, to liczba osób korzystających z usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ma
tendencję rosnącą w roku oceny. Liczba osób korzystających z zasiłku stałego również
wzrosła, tak jak osoby korzystające z zasiłku okresowego. Na zasiłki okresowe w 2013 r.
wydano 325.121 zł, a rok wcześniej 237.813 zł. Od 2012 r. więcej dzieci z zaburzeniami
psychicznymi korzysta z usług specjalistycznych, są to głównie dzieci z autyzmem,
całościowym zaburzeniem rozwoju. Co roku dochodzą zadania, na które brakuje środków,
tak jak np. zespół interdyscyplinarny. Liczba osób korzystających ze środków rodzinnych
utrzymuje się na tym samym poziomie, a wydatki mają tendencję rosnącą. Biorąc pod
uwagę, to liczba osób korzystających z tej formy pomocy maleje w roku oceny. Prace
społeczno-użyteczne kształtują się na tym samym poziomie. Wskaźnik oceny zasobów
pomocy społecznej utrzymuje się na tym samym poziomie od 2009 r. Należy podkreślić, że
liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezdomności jest niewielka

w stosunku do osób korzystających z pomocy i wartość wskaźnika jest zerowa. Z usług
specjalistycznych korzystają głównie osoby w wieku 71 do 80 lat i powyżej, a z usług
opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi korzystają osoby do 18 roku życia, głównie
dzieci. Z przygotowanej analizy dotyczącej wypłaconych zasiłków okresowych i powody
wypłaty tych zasiłków, ustalono, że utrzymuje się na tym samym poziomie za wyjątkiem
możliwości otrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego, gdzie wartość wypłaconych świadczeń spadła. Analiza zasobów pomocy
społecznej zawiera też ogólną liczbę wszystkich decyzji wydanych przez GOPS
i odnotowano tendencję malejącą. Zanotowano spadek decyzji odmownych w 2013 r.
z powodu niespełnienia kryterium dochodowego i wzrost w roku oceny spowodowany
brakiem środków. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania /zasoby pomocy społecznej stanowią
załącznik do protokołu http://bip.ug-jezewo.lo.pl/?cid=595&bip_id=3389/.

Radna Józefa Manikowska powiedziała: po wysłuchaniu Pani wypowiedzi dowiedzieliśmy
się, że zakres pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo wielki, a środki
małe. Usłyszałam takie zdanie: pomogliśmy zorganizować osobom czy rodzinom
mieszkanie i moje pytanie jest takie: w Czersku Świeckim jest wielodzietna rodzina, która
jest biedna. Ojciec pracuje dorywczo, a rodzina ta od wielu lat jest pod opieką GOPS-u. Ta
rodzina mieszka w bardzo złych warunkach mieszkaniowych i Pan Wójt zabezpieczył ten
dom chociaż trochę. Jak przyjeżdża pracownik socjalny, to nie wiem jak opisuje te warunki,
w których Oni mieszkają. A jest tak, że strop się trzyma na dechach. Moja propozycja jest
taka, aby poszukać środków i pomóc tej rodzinie. Jest tam 8 dzieci, ale rodzina jest
zadbana, matka dba o dzieci, nie ma tam patologii, ale jest brak zaradności ze strony ojca.
Nie są właścicielami tego domu, tylko go użytkują od prawie 20 lat.
Pani Ewa Traczyk odpowiedziała: jeśli zabezpieczenie miało miejsce 3 lata temu, to
z naszych pieniędzy.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: tylko papa.
Pani Ewa Traczyk powiedziała: tak, to ze środków pomocy społecznej.
Radna Józefa Manikowska zapytała: czy jest możliwość, aby im pomóc? Są środki, które ta
rodzina otrzymuje, jest asystent rodziny, może ta rodzina nie potrafi gospodarzyć?
Pani Ewa Traczyk powiedziała: aby zorganizować mieszkanie, to będzie ciężko.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: ale wystarczy pomóc w naprawie dachu.
Pani Ewa Traczyk powiedziała: ojciec tej rodziny sam jest budowlańcem, buduje, muruje
u innych, a o swoją rodzinę nie zadba.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: to jest moja propozycja, może latem można by
było pomóc.
Pani Ewa Traczyk powiedziała: rodzinie tej bardzo pomagamy i jest zaradna.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: ale w tej sytuacji jest tam niezaradność. Może ten
asystent by pomógł?
Radna Angelika Macura zapytała: w tym konkursie można starać się tylko o jednego
asystenta?
Pani Ewa Traczyk powiedziała: nie, ale jest ograniczona pula i środki są mniejsze.
Radna Angelika Macura powiedziała: bo 12 rodzin po opieką jednej osoby, to trudno tu
mówić o konkretnym zaangażowaniu w sprawy tych rodzin.

Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: może Komisja albo pracownicy ośrodka
pomocy podpowiedzieliby i popchnęli tę rodzinę do działania.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: ten asystent rodziny mógłby pomóc. Jest to moja
prośba, aby w jakiś sposób ich zmobilizować do działania.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Kierownik za przedstawione
sprawozdania, powiedział: w odniesieniu do rodziny, o której mówimy, to myślę, że
każdego z nas boli, że obok nas mieszkają ludzie, którzy są niezaradni, mają problemy
rodzinne, czy są biedni, a my byśmy chcieli mieć zadowolonego i bogatego sąsiada, a nie
takiego, co ma problemy, bo czasem nie wiadomo jaki rodzaj pomocy będzie dobry. Oby za
parę lat było tak, że każdej rodzinie będzie żyło się lepiej i łatwiej. Dziękuję.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił Panią Danutę Kaczmarek o przedstawienie
sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Jeżewo /sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu http://bip.ug-jezewo.lo.pl/?cid=595&bip_id=3389/.

Ad. 12
W związku z wyczerpaniem wskazanych punktów w porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt. W związku z brakiem pytań
i interpelacji radnych oraz przedstawieniem wszystkich punktów porządku obrad, Pan
Przewodniczący życzył wszystkim obecnym Wesołych i Spokojnych oraz Rodzinnych
Świąt Wielkanocnych.
Ad. 13.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w XXXVI sesji i o godz. 1417 zamknął obrady.
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