PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2014
z obrad XXXVIII sesji nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 3 czerwca 2014 r.
od godz. 1500 do godz. 1540 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 9 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Paweł Boguń, P. Angelika
Macura, P. Marian Romanowski, P. Józef Smoczyk, P. Jerzy Winklarz, P. Kazimierz
Żebrowski.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
3. Inspektor ds. ochrony środowiska – Jerzy Lemańczyk, pracownik urzędu gminy
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. woli przejęcia obowiązków zarządcy drogi wojewódzkiej nr 272 na czas
realizacji inwestycji i trwałości projektu pn.: „Budowa szlaku rowerowo
pieszego z miejscowości Jeżewo do Laskowic”.

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

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXVIII sesji nadzwyczajnej 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 9 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 XXXVII 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 – 9 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad.6a.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do przedłożonego
projektu uchwały, wobec którego została zwołana sesja nadzwyczajna.
Pan Wójt witając Przewodniczącego Rady Gminy oraz obecnych radnych, podziękował
za możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej, a następnie powiedział: w dniu dzisiejszym
razem z Panem Jerzym Lemańczykiem uczestniczyliśmy w spotkaniu z Dyrektorem
Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Spotkanie
związane było z realizowanym projektem dotyczącym budowy ścieżki pieszo rowerowej
z Jeżewa do Laskowic. Z uwagi na możliwość złożenia wniosku o płatność i dokonania
rozliczenia inwestycji zgodnie z przepisami, zaszła konieczność podjęcia uchwały
intencyjnej, jako decyzji rady gminy, w kwestii przejęcia czasowego obowiązku zarządcy
drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Jeżewo – Laskowice na czas realizacji tej inwestycji.
Podjęta uchwała zostanie przekazana do Zarządu Województwa, który przekaże ją na
obrady Sejmiku Wojewódzkiego, ponieważ są to sprawy finansowe i to Sejmik podejmie
uchwałę o przekazaniu w zarząd tego odcinka drogi, bazując na naszej uchwale, która
będzie wyrażała zgodę na takie przejęcie. Jeśli oczywiście Szanowna Rada, taką zgodę
wyrazi. Jednak podjęcie stosownej uchwały jest koniecznością i dopełnieniem wymogu
prawnego, gdyż realizacja inwestycji jest na majątku województwa, a zarząd ten będzie
dotyczył tylko szlaku, na którym budowany jest chodnik. Dziękuję.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Wójtowi za wprowadzenie i zapytał: co
oznacza na czas realizacji inwestycji i czy jest ten zapis wymagany?
Pan Jerzy Lemańczyk odpowiedział: jest to zapis, o który zostaliśmy poproszeni, aby był
w takiej formie, gdyż przy realizacji projektów unijnych pewne ramy czasowe muszą być
określone, nawet dla potrzeb późniejszych kontroli, tym bardziej, że inwestycja jest na
majątku województwa, a realizuje ją gmina.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: czy zawsze były takie zapisy?
Pan Jerzy Lemańczyk odpowiedział: tak, taka forma jest przyjęta i wymagana.

Radny Lech Kempiński zapytał: jeśli przejmujemy w zarząd, to liczą się nam też koszty
w razie np. wypadku?
Pan Jerzy Lemańczyk odpowiedział: takie rzeczy nas nie dotyczą. Gdyby był wypadek
w związku z budową, to odpowiada za to wykonawca, te rzeczy określone zostały
w umowie z wykonawcą.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
woli przejęcia obowiązków zarządcy drogi wojewódzkiej nr 272 na czas realizacji
inwestycji i trwałości projektu pn.: „Budowa szlaku rowerowo pieszego
z miejscowości Jeżewo do Laskowic”, a następnie poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została
jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/277/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.
Ad. 8.
Wobec braku pytań, czy przedstawianych wniosków Przewodniczący Rady Gminy
p. Marek Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w XXXVIII sesji nadzwyczajnej
i o godz. 1440 zamknął obrady.
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