PROTOKÓŁ NR XL/2014
z obrad XL sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 7 lipca 2014 r.
od godz. 1200 do godz. 1320 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 11 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Tomasz Banaszak,
P. Paweł Boguń, P. Marian Romanowski, P. Wiesława Ziółkowska. 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 XXXIX 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 uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty,
c. wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 –
2020 Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XL 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.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad XXXIX 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 – 11 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad.6.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji
międzysesyjnych.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego Rady,
następnie powiedział: jest do podpisania umowa z urzędem marszałkowskim na kwotę
184.731,00 zł w ramach SID, a dotyczy budowy drogi wojewódzkiej nr 239 polegającej na
budowie chodnika w miejscowości Laskowice, etap IV i V, 242 mb zostaną położone od
cmentarza do zakrętu i od Kościoła do zakrętu, tak aby się te chodniki złączyły.
Zakończenie chodnika z Jeżewa do Laskowice nastąpi 15 lipca, a odbiór prawdopodobnie
do końca miesiąca.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: czy wjazd z ulicy Parkowej na
ulicę Jeziorną w Laskowicach, jest dobrze utwardzony? Bo jeżdżą tam ciężkie samochody
i żeby nie zaczęły się z czasem krawężniki „podnosić”, albo kostka „rozjeżdżać”.
Wójt Gminy odpowiedział: myślę, że zrobili to tak, jak było w projekcie, inspektor to
nadzorował, więc powinno być wszystko dobrze.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: bynajmniej proszę zwrócić
na to uwagę.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: w umowie zostało to chyba
określone i wykonawca wie jakie samochody będą tam jeździły, więc powinien dobrze ten
fragment utwardzić do odpowiedniej nośności i bierze na siebie odpowiedzialność. Mamy
3-letni okres gwarancji.
Wójt Gminy powiedział: w miejscach, gdzie zostały wycięte drzewa, dziury te zostały
sfrezowane i mamy 5 lat gwarancji na te miejsca. Zostały oznaczone i jeśli coś się zadzieje,
to przyjadą i poprawią. Teraz już nie wyrywa się korzeni, tylko się frezuje. Dojdą jeszcze
osłony, czyli zapory jezdniowe, po lewej stronie od Jeżewa, droga będzie zasłonięta
balustradami.

Program, który realizujemy wspólnie z powiatem o podobnej tematyce, to oczyszczalnia
ścieków, chodniki oraz budowa nowego przedszkola z pełnym zapleczem, rozbudowanym
o żłobek i dom dziennego pobytu dla osób starszych. Główny cel to modernizacja
oczyszczalni ścieków i chodniki dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Podpisaliśmy z Panem Skarbnikiem umowę na kwotę 600 tys. zł, w ramach Programu
„Przedszkole w szkole” i przez najbliższe miesiące będzie realizowany. Gmina do tego
Programu nic nie dokłada. Uczestniczy w nim każda szkoła podstawowa i za te środki,
które jej przypadną będzie mogła zakupić wyposażenie kuchenne, meble, to wszystko, co
jest potrzebne do codziennego funkcjonowania. Zostanie rozpisany przetarg i wyłoniona
firma będzie współpracować z nami przy realizacji tego projektu. Środki finansowe daje
urząd marszałkowski, a nadzór nad projektem prowadzi urząd wojewódzki.
Przetarg na dzierżawę jeziora Stelchno wygrał Pan Sławomir Czajka. Pomost na jeziorze
Stelchno od strony Laskowic został zakończony.
Kłusownictwo na jeziorach, jest umówione spotkanie z Dyrektorem Okręgowego Związku
Wędkarskiego, Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w tej sprawie. Podejmujemy
wspólne próby zapobiegania dalszym działaniom tego typu.
Mamy również nadzieję, na polepszenie sytuacji z zakładem mięsnym w Laskowicach,
który działa „na dziko”. Pani Kierownik Służb Weterynaryjnych, poinformowała, że będzie
sporządzony wniosek do prokuratury w tej sprawie. Na bieżąco będę informował, co dzieje
się dalej.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: miał być chodnik na ulicy Leśnej
w Jeżewie, czy coś wiadomo na ten temat?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, realizuje to zadanie rada sołecka, ze środków funduszu
sołeckiego.
Następnie Pan Wójt poinformował, że mieszkańcy Laskowic będą mieli nowy sklep
„Dino”, którego działalność ma się rozpocząć w okolicach świat, jak również na terenie
Jeżewa w najbliższym czasie rozpocznie się budowa stacji paliw, na miejscu obecnej na
ulicy Laskowickiej.
Radny Józef Śpica zapytał: czy za naszej kadencji ruszy Biogazownia i radni będą mogli
zobaczyć jak funkcjonuje?
Wójt Gminy odpowiedział: uroczyste otwarcie ma być na przełomie lipca-sierpnia.
Rozruch już ruszył i jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem, więc jeśli przez 30 dni od
pierwszego rozruchu biogazownia sprzeda wyprodukowany prąd w takiej ilości, jaka
została określona w założeniach, to jest pewność na jej dalsze funkcjonowanie i wtedy
nastąpi uroczyste otwarcie, bo gdyby coś poszło nie tak, to ta uroczystość nie miałaby
sensu.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi za
przedstawione informacje i poprosił Skarbnika Gminy p. Szymona Górskiego
o wprowadzenie do projektu uchwały.

Ad. 7a.
Skarbnik Gminy powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Szanowną Radę, a następnie
powiedział: zmiany do budżetu związane są z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 3 lipca, dotyczącą zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 1.164,25 zł . Nastąpiło zwiększenie
wydatków na inwestycję dotyczącą modernizacji dojazdowej do gruntów rolnych Jeżewo –
Lipienki na kwotę 28.100 zł, w związku z wypracowanymi w rozdziale - wpływy z różnych
opłat, dochodami właśnie na tę kwotę. Wprowadzone zostały przeniesienia w wydatkach
między działami, rozdziałami i paragrafami i dotyczą: działu rolnictwo i łowiectwo, gdzie
zwiększono wydatki na naprawę oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000 zł, w dziale
pozostałe zadania – wydatki inwestycyjne dotyczące remontu pomostu na jeziorze
Stelchno, zwiększyliśmy o kwotę 9.000 zł, na dzień dzisiejszy, to zadanie mieści się
w kwocie 51.000 zł, w dziale informatyka, zmniejszono wydatki inwestycyjne na program
dotyczący „Dofinansowanie systemów informatycznych - Infostrada Pomorza i Kujaw”,
urząd wojewódzki poinformował o kwocie 8.900 zł, jaką będą chcieli uzyskać od nas do
końca roku i o tę kwotę wydatki te pomniejszyłem, w dziale administracja publiczna –
zmniejszono wydatki na zakup dotyczący nowych programów, do końca roku nie są
planowane żadne wydatki w tym zakresie, zmniejszenie nastąpiło o 3.000 zł, zmniejszono
również po rozmowie telefonicznej z urzędem wojewódzkim wydatki na realizację systemu
innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim o 20.000 zł, w dziale pomoc
społeczna – zwiększono wydatki na opłacenie pobytu podopiecznej w placówce
opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 15.000 zł, gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – wydatki na dokumentację związaną z rekultywacją śmietniska w Białych
Błotach –planowane były na 50.000 zł, a zmniejszyliśmy na 30.000 zł o 20.000 zł,
przeniesienie kwoty 500 zł z wydatków bieżących na zakup benzyny do kosiarek.
Po zmianach dochody budżetu wynoszą 22.576.008,04 zł, a wydatki wynoszą
23.926.008,04 zł, deficyt się nie zmienił i nadal wynosi 1.350.000 zł . 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 XL/303/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
Do omówienia projektu uchwały poproszony został Pan Wójt, który powiedział:
Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała zapis § 2 uchwały podjętej na ostatniej
sesji 24 czerwca w powyższej sprawie. Rada Gminy nie może zwolnić małoletniego
mieszkańca z opłaty za śmieci. Obniżyć kwotę można, w formie dofinansowania, ale nie
zwalniać całkowicie. Jest propozycja, aby dofinansowanie do rodzin wielodzietnych
wyglądało w ten sposób, że powyżej 3 dzieci, za każde 4 i kolejne dziecko rodziny te płaciły
2 zł, a resztę dofinansowujemy z budżetu gminy.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Następnie poprosił o pytania.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: może określmy tę stawkę
na 1 zł.
Radna Angelika Macura powiedziała: ja też jestem za.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: propozycja jest aby odpłatność
wynosiła 1 zł miesięcznie na każde 4 i kolejne dziecko i taki zapis wnosimy do projektu
uchwały. Czy są inne propozycje?
Wobec braku innych propozycji, co do wysokości opłaty za odpady komunalne zbierane
selektywnie przez rodziny wielodzietne powyżej 3 dziecka, Przewodniczący Rady
przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została
podjęta – 6 głosami „za”, 5 głosami „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XL/304/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7c.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy
Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Nadmienił, iż mowa w powyższym temacie
była na ostatniej sesji w dniu 24 czerwca, jak i w dniu dzisiejszym w pkt 6, który został
przedstawiony przez Pana Wójta. Poprosił o pytania lub uwagi. Pytań ani uwag nie było.
Wobec czego Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
podjęta została jednogłośnie – 11 głosami „za”.

Uchwała Nr XL/305/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.
Ad. 9.
Wobec braku pytań, czy przedstawianych wniosków Przewodniczący Rady Gminy
p. Marek Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w XL sesji i o godz. 1320 zamknął
obrady.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Dominika Rakowicz

Marek Wiśniewski

