PROTOKÓŁ NR XXXVII/2014
z obrad XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 16 maja 2014 r.
od godz. 1300 do godz. 1440 w sali Urzędu Gminy w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Marek Wiśniewski – Przewodniczący Rady Gminy
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności
udział wzięło 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Paweł Boguń, P. Lech
Kempiński.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
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. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące budowy
ścieżki pieszo rowerowej z Jeżewa do Laskowic /500.000 zł/,
d. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące budowy
ścieżki pieszo rowerowej z Jeżewa do Laskowic /350.000 zł/,
e. uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na
inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Gmina
Jeżewo”,
f. przyjęcia przez Gminę Jeżewo zadań powierzonych z zakresu administracji
rządowej, dotyczących utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych,
g. wstrzymania procesu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów obejmujących fragmenty wsi Belno, Białe,
Jeżewo, Laskowice, Piskarki, Taszewo, Taszewskie Pole w gminie Jeżewo,
h. zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo, a osobą fizyczną.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski witając radnych oraz gości.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład
ustawowy Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 12 radnych, co
stanowi quorum upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał. O godz. 1400 na obrady sesji przybył radny Tomasz Banaszak,
wobec czego obecnych na obradach sesji od godz. 1400 było 13 radnych.
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 „7i”, do przyjętego porządku
obrad w sprawie: przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa do gminnego zasobu
nieruchomości działki nr 183/1 położonej w Jeżewie wraz ze znajdującym się na niej
budynkiem po Posterunku Policji.
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 XXXVI 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 – 12 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, następnie powiedział: międzysesyjne działania ukierunkowane zostały na Strategię
rozwoju województwa i powiatu. Nasze postulaty pokrywają się z postulatami sąsiednich
gmin. Na poniedziałkowym spotkaniu w powyższym temacie ma zostać uściślone, jak
170 mln zł zostawić w naszym powiecie. Gminy są zgodne w temacie dróg, jednak Unia

Europejska nie bardzo chce te zadania drogowe finansować. Przeszły natomiast
modernizacje oczyszczalni ścieków, jednak na dalsze wodociągowanie nie zgadza się
Świecie, Jeżewo i Pruszcz, gdyż te gminy inwestycje te mają zakończone. Pomysł jest, aby
gminy ukierunkowały się na inwestycje związane ze ścieżkami pieszo rowerowymi. Zostały
określone procenty, ile na co możemy przeznaczyć i teraz te procenty chcemy zmieniać, tak
aby dostosować je do potrzeb danej gminy. Termomodernizacja budynków
samorządowych: wszystkie budynki są ocieplone, oprócz budynku urzędu gminy,
Otrzymaliśmy dwa pisma w temacie naprawy mostu nad jeziorem Stelchno od strony
Laskowic, w których została wyrażona zgoda na jego modernizację przez jednostkę
III Batalionu Drogowo-Mostowego z Chełmna. W poniedziałek zostanie ustalony termin
rozpoczęcia prac.
Rozpoczęła się budowa ścieżki z Jeżewa do Laskowic. Podpisana w dniu dzisiejszym została
umowa z wykonawcą i z Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: kto będzie Inspektorem Nadzoru?
Wójt Gminy odpowiedział: Pan Zawadziński z Grudziądza. Są w tej chwili ustalane
ostatnie szczegóły i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z założeniami.
Na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt uchwały w sprawie zawieszenia
postępowania
–
wstrzymania
procesu
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego, a spowodowane jest to tym, że zostały złożone
protesty przez mieszkańców, w kwestii związanej z oceną oddziaływania na środowisko.
Jeżeli rada gminy wyrazi zgodę, to wójt wstrzyma to postępowanie i zobaczymy, jak do tej
kwestii ustosunkuje się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Mamy trzech
urbanistów powołanych do tej sprawy. Wobec tego wstrzymania, nastąpi wstrzymanie
terminów i też nie poniesiemy dodatkowych kosztów, które inwestor zaangażował.
Biogazownia otrzymała zintegrowane pozwolenie, więc będzie mogła sprzedawać prąd.
Przez pierwszy miesiąc są podejmowane próby, aby sprawdzić czy wszystko dobrze działa.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje
i poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie do projektów uchwał.
Ad. 7a, 7b, 7c, 7d.
Skarbnik Gminy powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Szanowną Radę, a następnie
powiedział: zmiany do budżetu przedstawiają się następująco: dotacja ze środków
zleconych z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot kosztów akcyzy 135.000 zł, wzrost dochodów
to: 2.289 zł i jest to zwrot odszkodowania za uszkodzone komputery. Wydatki zostały
zwiększone o 502.298 zł i 500.000 ze względu na zaciąganą pożyczkę na zadanie
inwestycyjne ścieżka pieszo rowerowa z Jeżewa do Laskowic. Zmiana jest wprowadzona
w załączniku nr 3, w części drogi gminne, dział 600 rozdział, 60016 – budowa ścieżki
pieszo rowerowej. Jeśli chodzi o pożyczki to było 350.000 zł, a wzrosło o 500.000 zł .
W związku ze wzrostem deficytu o te 500.000 zł na tę inwestycję, w załączniku nr 4, kwota
przychodu wynosi 2.362.962 zł, a rozchody się nie zmieniły i jest to 1.012.962 zł . Deficyt

z 850.000 wzrósł do 1.350.000 zł . Natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa
przedstawia się następująco: w załącznikach do projektu uchwały planowane spłaty
zobowiązań i prognozowane kwoty długu na 2014 r. to kwoty przeznaczone na nasze
inwestycje, tj.: ścieżka pieszo rowerowa 500.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej, wniosek zostanie złożony na początku tygodnia, 500.000 zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację i 350.000 zł dodatkowo, gdyż trzeba
wygospodarować z naszych środków na ścieżkę pieszo rowerową. Planowany kredyt do
zaciągnięcia na spłatę kwoty długu, to różnica między planowanymi spłatami z załącznika
nr 13 – 973.962 zł, wolne środki, które wygospodarowaliśmy w 2013 r. były na poziomie
477.000 zł . Różnica z tego, to ta kwota, którą planuje się w razie, gdybyśmy tych środków
nie wygospodarowali na spłatę zobowiązań, czyli kredytów i pożyczek z lat poprzednich.
Będzie dobrze, jeśli będziemy tak gospodarować do końca roku, że tego kredytu na spłatę
zobowiązań nie trzeba będzie brać. Jeżeli trzeba będzie, to spłaty zostały przedstawione
w załączniku nr 13 w pozycji 6 (razem raty) kształtują się następująco w poszczególnych
latach: w 2015 r. – 1.119.837 zł, w 2016 r. 1.128.839 zł, od 2017 r. będą te spłaty mniejsze,
o ile w 2015 i 2016 planowany deficyt nie będzie za duży, a najlepiej, jak w ogóle go nie
będzie, bo jeśli będzie, to musimy liczyć się z tym, że w latach następnych, czyli od 2017 r.
i dalej, wysokość spłacanych rat będzie większa. W pozycji 13 tego załącznika jest
wskazany procent i tak: w 2013 r. – 5,54 %, w 2014 r. – 6,50 %, 2015 r. – 7,47 %, gdzie
dopuszczalny wskaźnik procentowy spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 15 %. Zgodnie
z ustawą o finansach publicznych w załączniku nr 12 jest pokazany procent zadłużenia
gminy do dochodów ogółem i tak samo, jak przy spłatach w 2014 r. jest najwięcej,
a później trochę spadnie do 2020 r. W pozycji nr 4 jest wykazana pożyczka
długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która była wzięta na
wodociągowanie, w 2016 r., byłoby do spłaty 380.000 zł, natomiast pod koniec tego roku
będziemy składać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu o umorzenie, więc i o tę kwotę
zadłużenie się zmniejszy. Jeśli chodzi o procentowanie, to górny wskaźnik do którego
możemy się zadłużyć to 60 %, więc jest jeszcze zapas, z tym, że ciężko się gospodaruje.
Dziękuje bardzo.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: chciałbym wprowadzić małą
zmianę w porządku obrad w punkcie o wprowadzenie zmian do budżetu gminy
i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z tym, że Pan Skarbnik przewiduje już
w tych zmianach, że rada gminy zgodziła się na zaciągnięcie pożyczek w sprawie ścieżki
pieszo rowerowej i kanalizacji, a 350.000 zł jest kredytem bezpieczeństwa, w momencie,
gdyby dofinansowania z Zarządu Dróg Wojewódzkich nie było, na takich warunkach, do
jakich się zobowiązali, ale nie zostało to zobowiązanie przedstawione w formie promesy,
a prace się już rozpoczęły i stąd ten kredyt 350.000 zł .
Radna Józefa Manikowska zapytała: te 350.000 zł będzie na 100 %?
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: mamy wyrazić zgodę lub nie na
zaciągnięcie tego kredytu, gdyby była taka potrzeba. Te kwoty 500.000 i 350.000 zł są
potrzebne na realizację tych inwestycji. Więc proponuję, aby najpierw podjąć uchwały
pożyczkowe, a później dopiero te wprowadzające zmiany.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w przyjętym porządku obrad
zaproponowanym przez Przewodniczącego obrad.
Ad. 7c.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące budowy ścieżki pieszo
rowerowej z Jeżewa do Laskowic. Poprosił o pytania. Wobec braku pytań poddał
projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/269/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7d.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące budowy ścieżki pieszo
rowerowej z Jeżewa do Laskowic.
Powiedział: Pan Skarbnik poinformował nas, że ścieżka została spięta budżetowo.
Skarbnik Gminy powiedział: podpisana umowa opiewa na kwotę 1.350.000 zł .
Radny Józef Śpica zapytał: czy inwestycja ta zostanie wykonana w terminie do końca
czerwca?
Wójt Gminy odpowiedział: do 15 lipca, tak jest w umowie, ale założenie jest, że wykonanie
do końca czerwca, gdyż musi być czas na ewentualne poprawki.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta – 11 głosami „za”, 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXXVII/270/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godzinie 1400 na obrady sesji przybył radny Tomasz Banaszak.
Ad. 7e.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na inwestycje pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków
w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Gmina Jeżewo”.
Skarbnik Gminy powiedział: na ostatnią sesję przygotowałem uchwały, podobnie jak
w zeszłym roku, gdzie było też prefinansowanie, jeśli chodzi o kanalizację i zmiany do
budżetu, gdzie zostały wprowadzone zapisy o zaciągnięciu pożyczki w sprawie
prefinansowania w § 11 i § 12 uchwały budżetowej i dodatkowa uchwała na podstawie

art. 89 ustawy o finansach publicznych. Z uwagi na to, że Regionalna Izba Obrachunkowa
wskazała, że uchwała, którą rada gminy podjęła jest niepotrzebna, więc aby wszystko było
poprawnie i żeby nie powielać błędów, rada gminy powinna uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na kanalizację uchylić. Zostanie to wprowadzone
zarządzeniem Wójta Gminy. Dziękuję.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do głosowania,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/271/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7a.
W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok. Poprosił o pytania. Pytań nie
było. Wobec powyższego przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęcia jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/275/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na 2014. Poprosił o pytania. Pytań
nie było. Wobec powyższego przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
została podjęcia jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/276/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie.
Wójt Gminy powiedział: w wyniku prowadzonych rozmów udało się pozyskać 12.000 zł na
pomnik, który jest w Laskowicach na cmentarzu. Renowacja nastąpi w miesiącach lipcu
i sierpniu. Co roku otrzymujemy od Wojewody 2.000 zł na wieńce, wiązanki i znicze,
związane z uroczystościami okolicznościowymi czy świętami kościelnymi i państwowymi.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę
Jeżewo zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących
utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych. Następnie poprosił o pytania. Pytań

nie było. W związku z brakiem pytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/272/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7g.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: powyższa uchwała została już
przez Pana Wójta omówiona. Jednocześnie przekazałem wszystkim do zapoznania się,
wniosek o odrzucenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa Farmy wiatrowej Jeżewo wraz z elementami infrastruktury technicznej
niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania”, który przedłożyło Stowarzyszenie
Ekologiczne „Żuraw” z siedzibą w Taszewku.
Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wstrzymania
procesu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów obejmujących fragmenty wsi Belno, Białe, Jeżewo, Laskowice, Piskarki,
Taszewo, Taszewskie Pole w gminie Jeżewo. Poprosił o pytania. W związku z brakiem
pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta – 12 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”.

Uchwała Nr XXXVII/273/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7h.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do projektu
uchwały. Pan Wójt powiedział: zamiana dotyczy działki nad jeziorem Stelchno, której
właścicielem jest gmina, a działką położoną w Czersku Świeckim, której właścicielem jest
Pan Wojciech Młyński. Działka przy jeziorze to głównie mokradła, idąc od strony jeziora
w kierunku działek po prawej stronie. W Czersku Świeckim jest to bardzo ładny teren i na
przykład rada sołecka z tego terenu mogłaby skorzystać. Decyzja w tej sprawie należy do
rady gminy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: uzasadnieniem zamiany gruntów jest prośba
rady sołeckiej w Czersku Świeckim, która planuje ten teren wykorzystać pod rekreację dla
mieszkańców sołectwa.
Marian Romanowski zapytał: czy działka nasza graniczy bezpośrednio z jeziorem?
Wójt Gminy odpowiedział: nie.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: to, co my mamy to powierzchnia 0,4200 ha, a to
co jest proponowane w zamian, to działka o powierzchni 0,3950 ha i 0,2340 ha.

Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: jaki cel ma Pan Młyński, że chce właśnie tę
działkę?
Wójt Gminy powiedział: działka przy jeziorze to kawałek lasu.
Radny Marian Romanowski powiedział: to nie jest ostatnia działka, na której rada
sołecka może coś zrobić. Tereny wokół Stelchna sprzedamy i w końcu nigdzie nie będzie
dojścia. Wszystko i tak zaczyna robić się prywatne.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: a nie powinno tak być.
Radny Marian Romanowski powiedział: to jest teren z granicą plaży i może jeszcze kiedyś
się przyda.
Wiceprzewodniczący RG Grzegorz Ziółkowski powiedział: teoretycznie mamy tam brzeg
lasu, którym i tak się nie przejdzie.
Wobec braku dalszych pytań czy uwag Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo, a osobą fizyczną.
Następnie poddał pod głosowanie, w wyniku którego uchwała została odrzucona –
5 głosami „sprzeciwu”, 4 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”.
Ad. 7i.
Przewodniczący obrad przeszedł do omówienia kolejnego projektu uchwały. Odczytał
pismo Wydziału Geodezji, Starostwa Powiatowego w Świeciu, który zwrócił się z prośbą
o wyrażenie przez Radę Gminy Jeżewo zgody na przejęcie wskazanej nieruchomości do
gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa położonej w Jeżewie,
a usytuowanej na działce po byłym Posterunku Policji w Jeżewie. Przejęcie ma nastąpić
w drodze darowizny od Skarbu Państwa.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przejęcia w drodze darowizny od
Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 183/1 położonej
w Jeżewie wraz ze znajdującym się na niej budynkiem po Posterunku Policji.
Poprosił o pytania. Pytań nie było, wobec tego przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/274/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
W związku z wyczerpaniem wskazanych punktów w porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt.
Wiceprzewodniczący RG Grzegorz Ziółkowski zapytał: na ulicy Parkowej ma być
kanalizacja i chodnik, czy jedno z drugim nie będzie po tej samej stronie?
Wójt Gminy odpowiedział: nie, tam pójdą przewierty.

O godz. 1420 obrady opuściła radna Józefa Manikowska.
Pan Wójt odczytał pismo rodziców dzieci uczących się w Szkole Podstawowej
w Laskowicach, którzy proszą o zapewnienie funduszy na prowadzenie świetlicy
szkolnej od września 2014 r. w godz. 800 – 1500. Powiedział: radna Angelika Macura
zobowiązała się do zebrania podpisów, gdyby była taka konieczność, aby zobaczyć ile
dzieci uczęszczałoby na świetlice.
Następnie Wójt przedstawił pismo, które w imieniu mieszkańców ul. Polnej i Szkolnej
w Laskowicach złożyła radna Angelika Macura w sprawie postawienia na skrzyżowaniu
tych ulic znaków drogowych z nazwami wskazanych ulic.
Radna Angelika Macura powiedziała: odnośnie tej świetlicy to bardzo proszę. Wiem, że są
to koszta, ale w Jeżewie jakoś to funkcjonuje.
Wójt Gminy powiedział: Pan Dyrektor ma określoną liczbę godzin i od szkoły też zależy,
jak je sobie zorganizuje, tak aby taka świetlica funkcjonowała. Od miesiąca września
będzie zmiana Dyrektora i może nowy Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu,
zorganizuje i przygotuje świetlicę. Każdy nauczyciel ma przypisane dwie godziny,
w których ma pracować dla szkoły.
Wiceprzewodniczący RG Kazimierz Żebrowski powiedział: będzie wybór nowego
Dyrektora i na pewno będzie ktoś z rady w tej komisji i musi o tym pamiętać, aby zapytać
kandydata, o tę sprawę. Jakie ma zdanie.
Wójt Gminy powiedział: myślę, że to nie podlega dyskusji. Rodzice pracują, więc dla
bezpieczeństwa dzieci, taka świetlica jest potrzebna. Pomieszczenie jest, ze środków
unijnych zakupione zostały krzesełka i stoliki i inne wyposażenie. Każda szkoła musi mieć
świetlicę, również z tego względu, że niektóre dzieci dojeżdżają.
Przewodniczący RG Marek Wiśniewski powiedział: wnioskuję, aby w godz. 700 – 1500 była
czynna świetlica w Szkole Podstawowej w Laskowicach.
Wójt Gminy powiedział: szkoda, że rodzice wcześniej nie wnioskowali w tej sprawie.
Otrzymaliśmy sygnał i będziemy go realizować. Ale musimy również pamiętać, aby nie
tworzyć czegoś, co nie będzie wykorzystane, np. świetlica, z której nikt nie będzie korzystał,
ale jeżeli jest taka potrzeba, to uważam, że musimy się do niej przychylić.
Ad. 9.
Wobec braku dalszych pytań, czy przedstawianych wniosków Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w XXXVII sesji i o godz.
1440 zamknął obrady.
Protokołowała
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