PROTOKÓŁ NR XXXIX/2014
z obrad XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 24 czerwca 2014 r.
od godz. 1300 do godz. 1610 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 11 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Leszek Kaniecki,
P. Tadeusz Makowski, P. Marian Romanowski, P. Grzegorz Ziółkowski. Spoza Rady
Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
3. insp. Wiesław Milarski – Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej Policji
w Świeciu
4. asp. sztab. Dariusz Podlejski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Świeciu
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 XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Informacja dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy Jeżewo.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za rok 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2013 r.
b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013,
c. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
d. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na
2014 r.,
e. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
f. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jeżewo porozumienia na rzecz
Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego,
g. aktualizacji podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze,

h. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w części wsi Taszewskie Pole, obejmującej działkę nr 130,
i. sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego w budynku komunalnymi
przy ul. Czerskiej 4 w Jeżewie,
j. uchwalenia statutu Sołectwa Belno,
k. uchwalenia statutu Sołectwa Białe,
l. uchwalenia statutu Sołectwa Buczek,
ł. uchwalenia statutu Sołectwa Ciemniki,
m. uchwalenia statutu Sołectwa Czersk Świecki,
n. uchwalenia statutu Sołectwa Dubielno,
o. uchwalenia statutu Sołectwa Jeżewo,
p. uchwalenia statutu Sołectwa Krąplewice,
r. uchwalenia statutu Sołectwa Laskowice,
s. uchwalenia statutu Sołectwa Pięćmorgi,
t. uchwalenia statutu Sołectwa Piskarki,
u. uchwalenia statutu Sołectwa Taszewo,
w. uchwalenia statutu Sołectwa Taszewskie Pole,
z. uchwalenia statutu Sołectwa Osłowo.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXIX 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 11 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 „9ż”, do przyjętego porządku
obrad w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXII/172/2012 z dnia
14 grudnia 2012 r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz ppkt „9ź” w sprawie: przyjęcia przez Gminę Jeżewo zadań
powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował aby pkt 7 został przedstawiony przed
pkt 6, w związku z obecnością zaproszonych gości z Komendy Powiatowej Policji
w Świeciu, których serdecznie powitał.
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 XXXVIII 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 – 10 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy witając ponownie Komendanta Powiatowego Policji Pana
insp. Wiesława Milarskiego oraz Naczelnika Wydziału Prewencji asp. sztab. Dariusza
Podlejskiego, poprosił o wprowadzenie do tematyki związanej z bezpieczeństwem
i porządkiem publicznym na terenie gminy Jeżewo.
Pan Komendant insp. Wiesław Milarski powitał Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy,
radnych oraz wszystkich obecnych, następnie powiedział: serdecznie dziękuję za
zaproszenie. Cenimy sobie spotkania z samorządowcami, z mieszkańcami, wpisuje się to
w cykl debat społecznych, które odbywają się w całym kraju. Jestem od 6 maja
Komendantem na terenie powiatu świeckiego, wobec czego poproszę o przedstawienie
tematyki bezpieczeństwa Naczelnika Wydziału Prewencji asp. sztab. Dariusza
Podlejskiego. Gdyby mieli Państwo pytania lub uwagi to bardzo proszę.
Naczelnik Wydziału Prewencji asp. sztab. Dariusz Podlejski podziękował za możliwość
spotkania, powiedział: nasze działania oparte są o Program Prewencyjny „Bezpieczny
Powiat Świecki”, który realizowany jest od 1 stycznia 2012 r. i trwać będzie do 31 grudnia
2015 r. W międzyczasie będziemy go uaktualniać i zostanie przygotowany na kolejne lata.
Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Jeżewo jest podzielony na trzy grupy. Pierwsza
dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, druga – działań prewencyjnych, trzecia – to
zagadnienia kryminalne. Od września 2013 r. nie funkcjonuje Posterunek Policji w Jeżewie.
Została zmieniona struktura organizacyjna naszej Komendy. Jeżeli mówimy
o bezpieczeństwie na terenie gminy, to jesteście „obsługiwani” przez Policjantów
z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, jest punkt przyjęć interesanta, codziennie są
dzielnicowi i są kierowane dodatkowe służby. Z naszych ustaleń wynika, że tych służb
skierowanych na teren gminy Jeżewo zostało o 20 % więcej, aniżeli byłoby to w ramach

służb wygenerowanych, przy istniejącym Posterunku w Jeżewie. Stan bezpieczeństwa
w ruchu drogowym to dane obejmujące lata 2011, 2012, 2013 i dotyczą wypadków, ofiar
wypadków, rannych i osób zatrzymanych po spożyciu alkoholu, czyli nietrzeźwych
kierowców. Zagadnienia kryminalne to: włamania, kradzieże mienia, uszkodzenia mienia,
kradzieże pojazdów, bójki, pobicia, rozboje oraz inne zdarzenie kryminalne np. związane
z przestępstwami narkotykowymi.
Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji przedstawił analizę i stan bezpieczeństwa na
terenie gminy Jeżewo, która stanowi załącznik do protokołu. Na zakończenie
powiedział: przedstawione dane są do września 2013 r., czyli do momentu funkcjonowania
Posterunku Policji w Jeżewie. Dziękuję za uwagę i proszę o pytania.
Radny Lech Kempiński powiedział: wykrywalność jak słyszymy jest bardzo zadowalająca,
ok. 90 %, więc mówi to samo za siebie.
Komendant Powiatowy insp. Wiesław Milarski powiedział: 93,6 %, jest najwyższa za
ubiegły rok.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: dziękujemy za przyjęcie
zaproszenia na dzisiejszą sesję. Komunikowanie się ze społeczeństwem jest potrzebne
i wskazane i mamy nadzieję, że tak będzie nadal, gdyż będzie to służyło i Państwu i nam,
zarówno w lepszym poznawaniu się, jak i w lepszym poczuciu bezpieczeństwa
mieszkańców na terenie gminy, a jest to istotne.
Komendant Powiatowy insp. Wiesław Milarski powiedział: jeśli chodzi o spotkania, to
inicjatywa leży również po Państwa stronie. Jeśli będzie taka potrzeba, to prosimy zgłosić,
a my na pewno się zjawimy. Niestety w przyszłym roku takie spotkanie, jak teraz z opisem
danych dotyczących gminy Jeżewo nie będzie mogło mieć miejsca, gdyż będą generowane
w systemie tylko ogólne dane dla całego powiatu. Mam nadzieję, że dane te będą tylko
lepsze i poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców również będzie lepsze.
Radny Paweł Boguń zapytał: jak wygląda sytuacja z nr 112, bo teraz Bydgoszcz odbiera?
Naczelnik Wydziału Prewencji asp. sztab. Dariusz Podlejski odpowiedział: tak i również
od stycznia nr 997 będzie przekierowywany do Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Bydgoszczy. Teraz tylko 112. Osoby, które tam pracują są bardzo dobrze przygotowane
do tej pracy i niczego nie pominą, co będzie związane z danym zdarzeniem. System
funkcjonuje dobrze i kiedy przyjmujemy zgłoszenia są one pełne i każdorazowo też jest
podawany dyżurnemu numer telefonu zgłaszającego zdarzenie, więc w razie potrzeby
możemy pewne potrzebne dane uzupełnić.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: serdecznie dziękuję, że mogliśmy
się spotkać w tym gronie i liczmy na kolejne spotkania.
Komendant Powiatowy insp. Wiesław Milarski powiedział: dziękuję również za pomoc,
którą otrzymaliśmy w tym roku i liczymy na dalszą i ze swej strony obiecujemy
zadowalający poziom bezpieczeństwa. Dziękuję.
Ad.6.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji
międzysesyjnych.

Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego Rady
oraz wszystkich gości, następnie powiedział: 15 lipca ma nastąpić zakończenie inwestycji
chodnikowej z Jeżewa do Laskowic, a do 30 lipca jest czas na wprowadzenie poprawek
i wtedy będziemy mogli złożyć wniosek o dofinansowanie przez urząd marszałkowski.
Natomiast chodnik przy ulicy Oskiej w Laskowicach wraz z wjazdem na cmentarz połączy
się z chodnikiem przy ulicy Długiej.
Wyniki egzaminów gimnazjum klas III – powiat świecki w wykazie województwa jest na
przedostatnim miejscu. Nasza gmina również się nie wyróżniła. Zostały podane wyniki
przez Okręgowa Komisję w Gdańsku i wnioski należy wyciągnąć. Odbyłem spotkania
z Radami szkół gimnazjalnych i nadal jest zbyt mały udział rodziców w pracy szkoły.
Wszystko można zarzucić szkole, ale trzeba też wziąć pod uwagę na współpracę ze szkołą.
Szkoły otrzymają programy naprawcze wystawione przez Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy na wniosek organu prowadzącego i mam nadzieję, że ta współpraca będzie
korzystniejsza. Regionalny Program Operacyjny – 170 mln zł zostało przeznaczone dla
powiatu świeckiego w ramach tego Programu, niestety zmniejszyło się do 80 mln zł .
11 gmin powiatu świeckiego wypracowało tematykę działań z przeznaczeniem tych
środków i jest to program związany z gospodarką niskoemisyjną, która dotyczy uzyskania
efektów związanych z termomodernizacją budynków – szkoły mają, świetlice wiejskie
modernizowane są w ramach funduszu sołeckiego, zostało przedszkole w Laskowicach,
budynek, który przejmiemy po Posterunku Policji i budynek urzędu gminy. W tym
Programie są też takie propozycje jak: budowa ścieżek pieszo-rowerowych i w związku
z tym zaproponowaliśmy: Laskowice – Sulnowo, Świecie podejdzie do Belna, a my
z Laskowic do Belna, Laskowice – Osie i Osie – Laskowice i mamy już wstępny wspólny
projekt przygotowany, następnie Czersk Świecki – Rulewo, gdzie uczestniczyć będzie też
powiat oraz chodnik realizowany również z udziałem powiatu w kierunku Czerska
Świeckiego, a my z Czerska do Rulewa. Następnie modernizacja oświetlenia na terenie
gminy, gdzie zostało wpisane z obliczeń 400 tys. zł i będziemy chcieli wymienić wszystkie
lampy. Termomodernizacja, o której była już mowa, ma odbyć się na zasadzie propozycji
dla budynków wielorodzinnych w kwestii zmiany ogrzewania, czyli wszystkim blokom
zaproponujemy nowoczesne kotłownie za pieniądze unijne, a modernizacja budynków to
urząd gminy, budynek po Posterunku Policji i Domy Kultury, a nad budynkiem przedszkola
w Laskowicach trzeba się zastanowić, bo może lepiej byłoby zostawić tak jak jest, tylko
wyfugować, pomalować cegiełkę i zostawić tradycyjny budynek.
Wodociągi i kanalizacja – to propozycja modernizacji oczyszczalni ścieków wraz
z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi i stacja uzdatniania wody
wraz z rozprowadzeniem. Natomiast kwota na modernizację oczyszczalni ścieków to
4.4000.000 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Kościół w Jeżewie,
zaproponowana kwota to 800.000 zł na modernizację dachu i drzwi bocznych. Następnie
Region przyjazny środowisku – kwota, która chcielibyśmy pozyskać to 1 mln zł na Park
w Laskowicach.
To wszystko, z czego gmina mogłaby i chciałaby skorzystać na bazie tego Programu i to
zostało zapisane. Nie oznacza to, że likwiduje się Samorządową Inicjatywę Drogową, która
będzie funkcjonowała nadal, ale w zależności od posiadanych środków, ile będziemy mogli

dołożyć. Myślę, że to co najważniejsze zostało przedstawione. Zintegrowany Rozwój
pozwoli na realizację tych zamierzeń.
Nowy asfalt w Krąplewicach, od skrzyżowania Gródek-Osie, 1 km w kierunku Jeżewa,
Pięćmorgi ciąg dalszy i nowa nawierzchnia Świecie – Czaple w miesiącu lipcu - sierpniu,
a także ulica Laskowicka od Świecia w kierunku Laskowic będzie również
zmodernizowana. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował panu Wójtowi za przedstawione informacje.
Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Tomasza Banaszak
o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Jeżewo za 2013 r.
Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tomasz Banaszak powiedział: Komisja Rewizyjna
spotkała się dwukrotnie, dokonała analizy sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań
finansowych oraz stanu mienia komunalnego gminy, jak również wysłuchała ustnych
wyjaśnień Pana Wójta i Pana Skarbnika. Swoją kontrolę opieraliśmy na dokumentach
budżetowych, takich jak: wykonanie dochodów budżetowych, wykonanie wydatków
budżetowych, wykonanie wydatków w układzie działowym, finansowanie inwestycji,
pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i ich wydatkowanie, sprawozdanie opisowe
i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego. Interesowaliśmy się także szkołami,
zużyciem oleju opałowego w przeciągu 3 lat w poszczególnych szkołach. W przypadku
wątpliwości, zostały przedstawione wyjaśnienia i z przeprowadzonej analizy wynika, że
wydatki gminy dokonywane są celowo, z rozwagą i z korzyścią dla mieszkańców gminy.
Z roku na rok przybywa inwestycji, które są przeprowadzane zgodnie z planem
długoletnim. Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu i w związku z tym wnosi do Rady Gminy o udzielenie
Panu Mieczysławowi Pikuła Wójtowi Gminy Jeżewo absolutorium za rok 2013. Dziękuję.
Przewodniczący obrad dziękując Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej o godz. 1405
ogłosił 5 minut przerwy.
Ad. 9a.
Po przerwie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 12/Kr/2014 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jeżewie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Jeżewo za 2013 rok . Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: na ustalanie
i wykorzystanie budżetu za 2013 rok, jak i w każdym roku, wpływ ma rada i to nie ulega
żadnej wątpliwości, na większość podejmowanych decyzji mamy wpływ, gdyż to my

decydujemy o wielu rzeczach i o wydatkach. Przejrzałem przedłożone sprawozdanie
i interesuje mnie zapis w rozdziale 80146 – planowane wydatki wykorzystano na szkolenia
rad pedagogicznych i nauczycieli w kwocie 2.965 zł, na dopłaty do czesnego dla
dokształcających się nauczycieli z wszystkich szkół na terenie gminy wykorzystano 4.000 zł
Z tego co wiem, to nauczyciele jeżdżą i płacą za swoje pieniądze, np. moja córka robiła trzy
podyplomówki i za każdą płaciła ze swoich pieniędzy, więc skąd ta kwota się wzięła, nie
wiem, ale skoro tak jest wpisane, tzn. że coś takiego miało miejsce. Ponadto zastanawia
mnie kwota 30.000 zł, może nie jest to wielka kwota w stosunku do zadłużenia, ale
przeznaczona na zapłatę za podróże służbowe i kilometrówki. Szkoły podstawowe 4.000
zł, przedszkole 227 zł, gimnazja ok. 1.000 zł, w sumie 10.000 zł, a urząd gminy wydatkował
na ten cel 24.366 zł, nie jest to dużo, ale zawsze każdego roku kiedy podsumowujemy rok
poprzedni spieramy się, że te diety i kilometrówki wydawane przez urząd gminy mogłyby
być rozsądniej i parę groszy można zaoszczędzić i przekazać w inne działy. Dziękuję.
Wójt Gminy powiedział: w resorcie oświaty dyrektorzy mają regulamin i mają tzw. odpisy
na szkolenia i to zapewnia karta nauczyciela. O tym, kto jedzie się szkolić decyduje
dyrektor. Nauczycielowi, który uzupełnia wykształcenie, bo jest potrzebny
„wieloprzedmiotowiec”, dyrektor może dołożyć 50 % do tego wykształcenia. I to są te
kwoty, na które szkoły mają przyznane limity.
Jeśli chodzi o diety, to diet nie braliśmy w ogóle, co nam zarzuciła na ostatniej kontroli
Regionalna Izba Obrachunkowa. Oczywiście Pan Radny ma wiele racji. My też ubolewamy
nad tym, że czasami dla jednego podpisu trzeba jechać do Torunia dwa razy, np. przy
realizacji projektu unijnego. Razem z Panem Skarbnikiem często musimy jechać podpisać
jakiś aneks do umowy, który wynika ze zmian wprowadzanych przez urząd
marszałkowski. Pracownicy, którzy pracują nad realizacją tych projektów mają prace
również w terenie, więc jest zwrot za przejazd. Nikt nie dostanie delegacji, jeśli nie musi
nigdzie jechać. Jest też tak, że jeśli kilku pracowników jedzie na to samo spotkanie czy
szkolenie, to jadą jednym samochodem i rozliczana jest wtedy jedna kilometrówka, ale
każdy pracownik musi mieć rozpisaną delegację.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: jeśli jest do 8 godzin, to nie
ma delegacji, to się nie wypłaca diety. Aby czas pracy był usprawiedliwiony jest
wypisywana delegacja.
Wójt Gminy powiedział: tylko nie zawsze szkolenie kończy się po 2 – 3 godzinach, trzeba
jeszcze doliczyć dojazd. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Jeżewo za 2013 r. i poprosił o pytania.
Radna Angelika Macura zapytała: kto jest odpowiedzialny za pisanie projektów unijnych
w urzędzie gminy?
Wójt Gminy odpowiedział: kilku pracowników…
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: to nie jest pytanie dotyczące
sprawozdania, więc proszę o te pytania w wolnych wnioskach i zapytaniach.

Radna Angelika Macura zapytała: interesują mnie kwoty, czy można byłoby więcej tych
środków pozyskiwać?
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: ale to nie jest sprawozdanie
finansowe za 2013 rok.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: powinien być pracownik,
który tylko się tym zajmuje, takie jest moje zdanie, bo jak jest 3, 4, to nie ma żadnego.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: proszę o przeniesienie tej dyskusji
do pkt 10. Jeżeli nie ma pytań czy uwag do sprawozdania finansowego z wykonania
budżetu za 2013 r., to przechodzimy do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta – 9 głosami „za”,
2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XXXIX/278/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9b.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013. Poddał projekt uchwały pod głosowanie,
w wyniku którego została podjęta – 9 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XXXIX/279/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski pogratulował panu Wójtowi
udzielonego absolutorium. Pan Wójt podziękował Przewodniczącemu Rady i wszystkim
radnym w imieniu Skarbnika Gminy oraz pracowników urzędu gminy za kolejny rok
współpracy przy realizacji budżetu gminy.
Ad. 9c, 9d.
Przewodniczący obrad poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie do uchwał
budżetowo-finansowych.
Skarbnik Gminy p. Szymon Górski powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Szanowną
Radę i wszystkich gości, a następnie powiedział: przykro mi, że dwie osoby się wstrzymały
od głosu, tym bardziej, że informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych mogła zostać
przygotowana, gdyby ktoś zainteresowany, o takie zestawienie poprosił. Procentowo
pozyskiwanie środków zewnętrznych w stosunku do dochodu ogółem, kształtowało się
następująco: w 2011 r. – 10,82 %, 2012 – 6,38 %, 2013 r. – 13,31 %. Czy to jest dużo, czy
mało? Procentowo nie wygląda to najlepiej, ale różnice wynikają z tego, że w 2012 r.
inwestycji było trochę mniej, bo musieliśmy przystopować wydatki, na które byśmy
zaciągnęli kredyt i dlatego inwestycje pozyskane z zewnętrznych środków były mniejsze.
Wpływ na mniejszy wskaźnik w 2012 r. ma również fakt, że te środki, które pozyskaliśmy

zgodnie z zawartymi umowami ze środków zewnętrznych, a szczególnie ze środków
unijnych, otrzymaliśmy w dochodach roku 2013. Gmina nie jest w stanie uzyskać
większego procentu dofinansowania ze środków zewnętrznych ze względu na to, że
musiałaby wyłożyć więcej środków własnych. Przez 3 - 4 ostatnie lata na wydatki
inwestycyjne wydajemy kwotę powyżej 4 mln zł, w tym środki własne na poziomie 2 mln zł
Takim przełomowym rokiem był rok 2010, gdzie wydatki inwestycyjne kształtowały się na
poziomie 2 mln zł, a zadłużenie było ok. 100 % niższe niż po roku 2010. Wpływ na
zwiększenie zobowiązań miały wydatki inwestycyjne w 2010 r., gdzie na wodociągowanie
wydaliśmy ponad 3 mln zł . Czy na rok bieżący i lata następne gmina jest w stanie wydać
3 mln zł? Myślę, że tak. Wskaźniki też byśmy wszystkie zachowali, natomiast praca nad
budżetem i wydatkowanie bieżące oraz zachowanie płynności finansowej stałoby pod
znakiem zapytania i co roku musielibyśmy korzystać z kredytu na wydatki bieżące.
W 2013 r. było dużo inwestycji z udziałem środków unijnych, które były dofinansowane
w 100 %, tzn. część finansowana była z Unii Europejskiej, a pozostała część z budżetu
państwa. Uważam, że ta tendencja przez najbliższe 2 lata się utrzyma. Co do kilometrówek,
to w urzędzie gminy otrzymuje Pan Wójt, pozostałe osoby nie, a w związku z charakterem
wykonywanej pracy też tę kilometrówkę powinny otrzymywać. Nie otrzymują jej, a środki,
które wykorzystują np. na dojazd do inwestycji czy załatwienia spraw w różnych
instytucjach ”łożą” ze swoich środków własnych. Delegacje wystawiane są wówczas, jeśli
ktoś jedzie np. na szkolenie, na sformalizowanie umowy czy projektu. Gdyby gmina miała
pieniądze i w stosunku do wykorzystanych środków na delegacje mogłaby wyłożyć środki,
to wydatki te byłyby o 100 % większe.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: w naszym porządku obrad mamy
pkt 5 składanie wniosków i interpelacji, które są składane na piśmie. Porządek przyjęliśmy
jednogłośnie. W pkt 10 natomiast są wolne wnioski i zapytania, więc też jest możliwość
zadania pytania i proszę jeśli mówimy o konkretnej uchwale, to abyśmy zajęli się tą
uchwałą. Jeśli Pan Skarbnik chce odpowiadać na pytania radnych, to proszę w innym
punkcie. Teraz proszę o przedstawienie zmian do budżetu.
Skarbnik Gminy powiedział: zmiany do budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak
i wydatków wynoszą 612.545,00 zł . Zmiany dotyczą dofinansowania projektu
modernizacji oddziałów przedszkolnych gminy Jeżewo. Są to środki z urzędu
marszałkowskiego, umowa nie jest jeszcze podpisana, ale zgodnie z załączonym
harmonogramem do projektu umowy, gmina uzyska dofinansowanie na to zadanie
w 100 % w kwocie 607.045,00 zł . Zwiększono wydatki na remont pomostu nad jeziorem
Stelchno, ze względu na zwiększenie dotacji na to zadanie, o kwotę 5.500,00 zł oraz
wprowadzono darowiznę do budżetu od Nadleśnictwa Dąbrowa w wysokości 600,00 zł .
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji w dziale
Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 4.182,00 zł.
Po zmianach dochody budżetu wynoszą 22.546.743,79 zł, a wydatki 23.896.743,79 zł,
deficyt pozostaje na tym samym poziomie 1.350.000 zł. Powyższe zmiany zostały również
wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej i ujęte w załączniku nr 1 do projektu
uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Skarbnikowi za wprowadzenie,
a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2014 rok. Poprosiło pytania. W związku z brakiem pytań, przeszedł do
głosowania, w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIX/280/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na 2014 r. i poprosił o pytania.
Pytań nie było. Wobec czego poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIX/281/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i poprosił o pytania.
Radny Tomasz Banaszak zapytał: czym jest podyktowany wzrost ceny?
Radny Józef Śpica zapytał: ile w gminie jest rodzin, które mają powyżej 4 dzieci?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: ja bym proponował, żeby
zejść o jedno dziecko niżej, czyli już od czwartego dziecka.
Radny Lech Kempiński zapytał: jaka jest ściągalność?
Radna Angelika Macura zapytała: dotyczy to tylko dzieci?
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski odpowiedział: dzieci do 18 roku życia.
Radny Tomasz Banaszak zapytał: czy gmina dopłaca do śmieci?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: czy wpływy, które są za śmieci
pokrywają wydatki do tej pory?
Pani Sołtys Osłowo Maria Dulska-Kapuścińska powiedziała: Wójt mówił, że będzie niższa
stawka, a teraz jest podwyżka. I tak mamy wysoką stawkę.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: to jest projekt uchwały, propozycja.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że wywóz śmieci, to nie jest tak, że wybieramy do tego
wywozu kogo chcemy, tylko jest rozpisywany przetarg. Ktoś ten przetarg wygrywa,
proponując jakąś kwotę. Nie może być tak, że od 1 lipca nie będzie firmy, która śmieci
z terenu gminy ma wywozić. Przetarg wygrał ZUK Świecie i narzucił pewną kwotę, cenę,
jaką chce za wywóz śmieci z naszego terenu.
Wójt Gminy powiedział: 1 lipca mija rok, więc został ogłoszony przetarg na wywóz śmieci.
Dotychczasowa firma, która śmieci wywoziła, przedstawiła kalkulację ilości wywożonych

śmieci z terenu gminy. Do przetargu stanęła tylko jedna firma. Stawka to 9,50 zł od
mieszkańca, 1 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego. Płaci tylko 3/4 mieszkańców za
śmieci. Windykator należności rozpocznie pracę również w terenie, a by te zaległości
ściągnąć. Liczymy, że chociaż od połowy mieszkańców nie płacących, coś uda się ściągnąć.
Jest osoba przeszkolona do tego zadania. Czy do tego 9,50 zł dołożymy 0,50 gr, aby ulżyć
budżetowi i mieszkańcom, którzy płacą za tych, którzy nie płacą? Bo to tak jest i będzie.
Gmina Jeżewo z firmą ZUK Świecie podpisała umowę na okres trzech lat.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: te 9,50 zł to jest uśredniona
cena śmieci segregowanych i niesegregowanych?
Wójt Gminy odpowiedział: 9,50 zł na segregowane, a 20,00 zł za niesegregowane. Nie
mamy możliwości, aby w jakiś sposób zainterweniować. Przetarg się odbył i nie można już
nic zmienić.
Pani Sołtys Osłowo Maria Dulska-Kapuścińska zapytała: czy będą składane nowe
deklaracje?
Wójt Gminy odpowiedział: niestety tak.
Radny Józef Śpica zapytał: ZUK zawozi śmieci na śmietnisko i jeszcze dopłaca, to nic za
odprowadzenie śmieci nie dostaje?
Wójt Gminy odpowiedział: ZUK będzie mógł sprzedawać, jak będzie wysypisko w Świeciu
gotowe. Teraz też gminy będą musiały kontrolować firmy, które wywożą śmieci, czy dobrze
zadanie to jest realizowane. W podpisanej umowie są zapewnione pojemniki na popiół,
wywóz śmieci wielkogabarytowych 2x do roku i w tym systemie będziemy działać dalej.
W przetargu liczy się cena, a że była tylko jedna firma, to o czym tu dyskutować. Czy Wójt
mógł "uwalić" ten przetarg? Nie, bo na co się powołać?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: jakby przetarg został
"uwalony", to kto by śmieci wywoził?
Radny Lech Kempiński powiedział: za trzy lata będziemy znowu wałkować ten temat, bo
ZUK działając sam na tym terenie, będzie sobie ceny podnosił.
Wójt Gminy powiedział: tak może być, zobaczymy jak się ten rynek ułoży.
Radny Lech Kempiński powiedział: Krąplewice bloki składały wniosek o pojemniki na
popiół i do dnia dzisiejszego ich nie ma. Czy bloki palą same indywidualnie, czy mają
kotłownie, nadal pojemników na popiół nie mają, a mieszkańcy chodzili i zgłaszali, że chcą.
Rok temu mówiliśmy, że będziemy śmieci obniżali, że będą egzekwowane kwoty opłat za
śmieci, jeśli ktoś nie płaci. Mamy 1/4 mieszkańców, którzy nie płacą i jest to duża skala
i dużo pieniędzy przy takich kwotach. Z czasem te kwoty za śmieci będą coraz większe, tak
że trzeba będzie pokryć straty za tych, którzy nie płacą. Musimy się bardzo mocno
zastanowić. Zatrudnienie osoby do tej egzekucji nic nie da, gdyż uważam, że nie płacą nie
tylko ci, którzy nie mogą, ze względu na niskie dochody, ale też ci mieszkańcy, którzy mogą
zapłacić, ale z przekory nie płacą.
Wójt Gminy powiedział: sprawdzimy te bloki, które zgłaszały zapotrzebowanie na
pojemniki i dlaczego ich nie mają. Osoba, która ma egzekwować te środki niezapłacone,
była na szkoleniu, jednak na razie nie może "iść w teren", ponieważ nie ma jeszcze
przygotowanych procedur wykonawczych, więc bez podstaw prawnych na razie nie może
nic zadziałać. Osoba zainteresowana taką formą współpracy jest Pani Sołtys z Krąplewic

Joanna Najdowska. Jak tylko ruszą potrzebne procedury, to otrzyma tytuły wykonawcze
i rozpocznie pracę.
Radny Paweł Boguń zapytał: mamy 75 % ściągalności, może się za chwilę okazać, że jest
60 % lub jeszcze mniej. W zeszłym roku była mowa, że jeśli będzie nam się układała
współpraca z firmą wywożącą śmieci, to możemy przedłużyć umowę już bez przetargu,
więc dlaczego był przetarg, a nie było innego porozumienia?
Wójt Gminy zapytał: chodzi o przedłużenie umowy?
Radny Paweł Boguń odpowiedział: tak.
Wójt Gminy powiedział: nie wolno, umowa wygasła i trzeba rozpisać nowy przetarg. Bo
na jakiej podstawie podpisalibyśmy nową umowę? Gminy zostały ze sprawami
śmieciowymi same. Mamy zatrudnione dwie osoby do spraw śmieciowych, a zadań ma być
jeszcze więcej. Gminy mają sobie z tym poradzić, a tak naprawdę przepisy są nie do końca
sprecyzowane.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: jest propozycja radnego
Żebrowskiego, aby w §2 zapisać: w rodzinach wielodzietnych wychowujących nie powyżej
4 dzieci, ale powyżej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia opłatą za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie jest objęte 4 i każde kolejne dziecko. Co Państwo na tę
propozycję? Czy zmieniamy, czy zostawiamy, tak jak jest?
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: są rodziny, gdzie dzieci mają skończone 18 lat,
ale jeszcze się uczą.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: to dopiszmy: "dzieci
uczących się".
Radny Lech Kempiński powiedział: to będą też studenci.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: student nie jest nawet wykazywany, jak
mieszka na stancji czy w akademiku.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: kto z Państwa jest za tym żeby zapisać
zamiast "18 lat", "młodzież ucząca się w wieku do lat 23 czy 24"?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: faktycznie, jak dziecko
studiuje, to jest nie wykazywane, więc chyba najlepiej zostawić do 18 lat.
Radny Jerzy Winklarz powiedział: jak dziecko ma 8 miesięcy, to co za śmieci wytwarza,
a też trzeba płacić.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: 20 lat? Kto jest za wiekiem 20 lat
w rodzinach wielodzietnych?
Radny Józef Smoczyk zapytał: czy się uczy, czy się nie uczy?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: po prostu mieszka, do
20 roku życia.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: kto z Państwa jest za tym, żeby był
zapis do 20 roku życia?
W wyniku przeprowadzonego głosowania propozycja została odrzucona 7 głosami
"sprzeciwu" i 4 głosami "za".
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: kto z Państwa jest za tym, żeby był
zapis do 18 roku życia?

W wyniku przeprowadzonego głosowania propozycja została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za".
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: teraz musimy rozstrzygnąć zapis,
od którego dziecka ma nastąpić zwolnienie. Czy powyżej 3 dziecka?
Radny Tomasz Banaszak powiedział: nie wiemy jaki jest to procent, udział tych rodzin
wielodzietnych, jak się to przełoży. Nie mamy rozeznania ile jest tych rodzin.
Wójt Gminy powiedział: liczba rodzin powyżej 5 dzieci - to ok. 35, a powyżej 3 dzieci –
ok. 70 rodzin, ale też przybywa.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: zagłosujmy kto jest za propozycją
radnego Żebrowskiego, aby zwolnione od opłaty było każde 4 i kolejne dziecko, czyli
powyżej 3 dzieci.
W wyniku przeprowadzonego głosowania radni przyjęli propozycję radnego
Żebrowskiego - 5 głosami "za", 3 głosami "sprzeciwu" i 3 głosami "wstrzymującymi się",
czyli zwolnienie obejmuje 4 i każde kolejne dziecko.
Skarbnik Gminy powiedział: chciałbym uzupełnić to co powiedział Pan Wójt.
W poprzednim przetargu, jak ZUK wygrał, to kwota wynosiła 7,80 zł, a my ustaliliśmy
kwotę 8,50 zł, czyli narzut o 0,70 gr od danej stawki. W przypadku gdy ustalimy stawkę na
kwotę 10 zł, ta nadwyżka, która ma zrekompensować wydatki będzie wynosiła tylko
0,50 gr, a z przetargu jest kwota 9,50 zł. Jeśli ustalimy stawkę na 9,50 zł, to rentowność
w zeszłym roku wyniosła 96,47 %, to przy tej stawce szacunkowe obliczenie jest na
70 %. Dziękuję.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski poprosił o inne propozycje lub uwagi. Wobec
ich braku przeszedł do głosowania nad przyjęciem zaproponowanych stawek
zapisanych w projekcie uchwały, tj. 10 zł za selektywna zbiórkę odpadów komunalnych,
a 20 zł za nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych. W wyniku
przeprowadzonego głosowania zaproponowane stawki zostały podjęte - 4 głosami "za",
3 głosami "sprzeciwu", 4 głosami "wstrzymującymi się".
Następnie odczytał projekt uchwały po wprowadzonych zmianach i przystąpił do
głosowania nad projektem uchwały, w wyniku którego uchwała została podjęta 10 głosami "za", 1 głosem "wstrzymującym się".
Uchwała Nr XXXIX/282/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 1525 Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie o godz. 1530 obrady opuścili radna Angelika Macura i radny Paweł Boguń.
Po przerwie Pan Wójt odniósł się do pytania o pracowników urzędu gminy zajmujących
się pozyskiwaniem środków z projektów unijnych. Poinformował, że pracownicy, którzy
pozyskują fundusze unijne zajmują się określonymi zadaniami na co dzień i jest im
łatwiej odnieść się do tematyki związanej z danym funduszem. Oświata, sport
i turystyka, z tych dziedzin środki unijne pozyskuje Pani Karolina Gwizdała, wspomaga

ją w sprawach organizacji pozarządowych Pani Magdalena Potulska. Pan Jerzy
Lemańczyk zajmuje się pozyskiwaniem funduszy związanych z ochroną środowiska,
m.in. na inwestycje związane z wodociągowaniem i kanalizacją. Pan Maciej Pikuła
pozyskuje fundusze o tematyce infrastruktury teleinformatycznej, np. projekty
dotyczące wykluczenia cyfrowego i szeroko rozumianego dostępu do internetu. Co do
ilości pozyskiwanych środków Pan Wójt powiedział: zróbmy to, co na razie
zaplanowaliśmy, m.in. kanalizację ulicy Parkowej, chodniki i inne. Musimy pamiętać, że
trzeba mieć swój udział własny w postaci pieniądza. Możemy pozyskiwać dużo więcej, ale
skąd wziąć te 20 % czy 30 %. Nasza gmina jest biedna, przy naszym budżecie dochody
własne są jedne z najniższych w powiecie, przed nami jest tylko Lniano i Świekatowo, ale
są to gminy, które nie przekraczają 5 tys. mieszkańców. My jesteśmy największą gminą po
Pruszczu i ciągle nam mieszkańców przybywa, tylko nie przybywa nam pieniędzy.
Dziękuję.
Ad. 9f.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do omówienia kolejnego projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jeżewo porozumienia na rzecz
Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Po odczytaniu
projektu uchwały nadmienił, iż to porozumienie dotyczy spraw, które wcześniej omówił
Pan Wójt w pkt 6. Poprosił o pytania. Wobec braku pytań, co do przedstawionego
projektu uchwały przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/283/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9g.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału
gminy Jeżewo na okręgi wyborcze, który omówiony został na posiedzeniu Komisji
Rady. Poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec powyższego przeszedł do głosowania,
w wyniku którego uchwała został podjęta jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/284/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9h.
Do omówienia kolejnego projektu uchwały Pan Przewodniczący poprosił Wójta Gminy.
Pan Wójt powiedział: działka ta znajduje się w obrębie geodezyjnym Taszewskie Pole,
nr działki 130, jadąc w kierunku Taszewa po lewej stronie. Nowy właściciel zwrócił się

z wnioskiem o wydzielenie miejscowego planu pod zabudowę. Dokładne położenie działki
obrazuje mapka dołączona do projektu uchwały.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Taszewskie
Pole, obejmującej działkę nr 130, który został przedstawiony na posiedzeniu Komisji
Rady. Następnie powyższy projekt Przewodniczący poddał pod głosowanie. Uchwała
w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie - 9 głosami "za".

Uchwała Nr XXXIX/285/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9i.
Do omówienia projektu uchwały poproszony został Pan Wójt, który powiedział:
najemca, który zamieszkiwał wskazane mieszkanie, opuścił je. Wobec tego postanowiliśmy
przeznaczyć je do sprzedaży, jeśli rada gminy wyrazi zgodę. Zostanie dokonana wycena
i po tej wycenie mieszkanie będzie wystawione na sprzedaż w drodze przetargu. Zostanie
tylko jeden najemca, w tym budynku, tj. Poczta Polska, pozostałe mieszkania zostały już
sprzedane.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze
przetargu lokalu mieszkalnego w budynku komunalnymi przy ul. Czerskiej 4
w Jeżewie. Poprosił o pytania. Wobec ich braku, przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/286/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części prowadzący obrady przeszedł do omówienia projektów uchwał
w sprawie statutów sołectw gminy Jeżewo. Poinformował, iż projekt statutu został
przedłożony do konsultacji z mieszkańcami gminy. Dostępny był na stronie internetowej
BIP Gminy Jeżewo, u Sołtysa danego sołectwa oraz w urzędzie gminy. Wpłynęły dwa
wnioski konsultacyjne z propozycjami i uwagami, które w znacznej części zostały
uwzględnione. Nadmienił, iż wzorcowy projekt statutu został przedstawiony
i omówiony na posiedzeniu Komisji. Poprosił o pytania lub propozycje do
przedstawionego projektu. Pytań ani propozycji nie było.
Ad. 9j.
Wobec braku pytań czy nowych propozycji Pan Przewodniczący odczytał projekt
uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Belno, który poddał pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/287/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9k.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Białe, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/288/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9l.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Buczek, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/289/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9ł.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Ciemniki, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/290/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9m.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Czersk Świecki, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/291/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9n.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Dubielno, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/292/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9o.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Jeżewo, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/293/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9p.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Krąplewice, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/294/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9r.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Laskowice, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/295/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9s.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Pięćmorgi, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".

Uchwała Nr XXXIX/296/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9t.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Piskarki, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/297/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9u.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Taszewo, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/298/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9w.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Taszewskie Pole, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/299/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9z.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu
Sołectwa Osłowo, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, uchwała podjęta została jednogłośnie - 9 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/300/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 1550 obrady opuścił radny Józef Smoczyk.
Ad. 9ż.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wprowadzony na wniosek
Wójta Gminy w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXII/172/2012 z dnia
14 grudnia 2012 r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości. Poprosił o pytania. Wobec ich braku, poddał projekt
uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie - 8 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/301/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9ź.
Pan Przewodniczący odczytał kolejny projekt uchwały wprowadzony pod obrady sesji
na wniosek Pana Wójta w sprawie przyjęcia przez Gminę Jeżewo zadań powierzonych
z
zakresu
administracji
rządowej,
dotyczących
utrzymania
grobów
i cmentarzy wojennych. Poprosił o pytania. Wobec ich braku, poddał projekt uchwały
pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie - 8 głosami "za".
Uchwała Nr XXXIX/302/2014
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.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: listonosze mają być w Świeciu, to u nas Poczty już
nie będzie?
Wójt Gminy odpowiedział: będzie, okienko do załatwiania spraw zostaje, tylko listonosze
przechodzą do Świecie.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: kto został Dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Laskowicach?
Wójt Gminy odpowiedział: Pan Tomasz Drzycimski, który zgłosił się do konkursu na to
stanowisko, jako jedyny kandydat. Komisja w składzie 8 osób, była jednomyślna i zgodna,
co do tej kandydatury. W Komisji było 2 przedstawicieli Kuratorium Oświaty,
2 przedstawicieli Rady Rodziców, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele
Rady Gminy, Rady Pedagogicznej i Wójt, którzy po wysłuchaniu propozycji kandydata
zaakceptowali jego kandydaturę.

Pani Sołtys Taszewa Maria Kurcz zapytała: cmentarze wojenne znajdą się pod opieką, a te
cmentarze, które są po wsiach, to kto ma nimi się zająć? Mieszkańcy?
Wójt Gminy odpowiedział: mieszkańcy danej wsi dbają o te groby, można skorzystać
z funduszy rady sołeckiej i zakupić potrzebne wiązanki i znicze, na uroczystości
okolicznościowe.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: chciałabym prosić o zapisanie
moich sugestii, jako wniosków w następujących sprawach:
- zweryfikowania prędkości dozwolonej na ul. Oskiej w Laskowicach, jest to w tej chwili
teren zabudowany i prędkość do 50 km/h, jest to uzasadnione, ale jest teraz chodnik
i może prędkość mogłaby zostać podniesiona o 10 czy 20 km/h. Wiem, że nie od nas to
zależy, ale proszę o wystąpienie do odpowiednich służb w sprawie tej weryfikacji;
- poprosić starostwo powiatowe o modernizację dalszej części drogi łączącej Laskowice
z Czerskiem Świeckim, ale na zasadzie dokończenia, chociaż w pewnych etapach i będzie to
na pewno z korzyścią dla mieszkańców;
- opracowania jednolitego projektu tablic informacyjnych o nazwach ulic na terenie gminy.
Pojawiają się różne tablice i formy te są różne, a można by to ujednolicić, np. gdyby
sołectwo chciało robić takie tablice, to na przykładzie opracowanego projektu graficznego,
który zostałby przygotowany i wykorzystany;
- jako mieszkaniec Laskowic, proszę o zwrócenie uwagi na problem kanalizacji deszczowej
na rondzie przy stacji PKP w Laskowicach. Ta kanalizacja jest niedrożna. Każda ulewa
powoduje zalewanie tej drogi. Należy ustalić, czy można coś z tym zrobić, bo na pewno
można.
Wójt Gminy powiedział: zwrócimy się z pismem do Zakładu Nieruchomości w tej sprawie.
- gdy na terenie gminy nie ma prądu, to są problemy z działaniem stacji uzdatniania wody.
Może należałoby wystąpić do firm, które działają na naszym terenie i wspólnie zakupić
agregat prądotwórczy, np. na stan straży pożarnej. W przypadku takiego zdarzenia nie
działają przepompownie kanalizacyjne, a to zasilanie rozwiązałoby wiele niedogodności.
Pomoc finansowa mogłaby być formą darowizny. Dziękuję bardzo.
Ad.11.
Wobec braku dalszych pytań, czy przedstawianych wniosków Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w XXXIX sesji i o godz.
1610 zamknął obrady.
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