PROTOKÓŁ NR XLI/2014
z obrad XLI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 28 lipca 2014 r.
od godz. 0900 do godz. 1030 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 12 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Paweł Boguń, P. Józef
Smoczyk P. Grzegorz Ziółkowski. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchylenia uchwały Nr XL/304/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 07 lipca
2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty oraz wprowadzenia zmiany do uchwały
Nr XXXIX/282/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
b. wykazu działek rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w 2014 r..
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XLI 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
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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 XL 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.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji
międzysesyjnych.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego Rady,
następnie powiedział: 29 lipca zostaną dokonane poprawki na chodniku JeżewoLaskowice, gdyż przed zakończeniem budowy muszą zostać zrobione. Również wjazd na
ulicę Jeziorną będzie zabezpieczony dodatkowym krawężnikiem.
Dobiega końca etap przygotowania projektu „przedszkole w szkole”. Zostały przygotowane
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Szkół Podstawowych i na tej podstawie
zostanie ogłoszony przetarg, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca, który
przygotuje place zabaw i doposaży szkoły w zakresie umeblowania do sal lekcyjnych,
kuchni i toalet, jak również w materiały dydaktyczne i plastyczne. Wartość projektu
opiewa na kwotę 607.000 zł . Dziękuję.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec tego poprosił Pana
Wójta o wprowadzenie do projektów uchwał w sprawie:
Ad. 7a.
Pan Wójt powiedział: na poprzedniej sesji została podjęta uchwała w sprawie
wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, która
została wcześniej skonsultowana z Regionalną Izbą Obrachunkową, nadzorującą uchwały
rady związane z dochodami gminy. Pracownik RIO, który sprawdzał projekt wskazanej
uchwały wprowadził naszego pracownika w błąd, twierdząc, iż projekt uchwały jest
dobrze przygotowany i można wprowadzić go na obrady sesji. Po sesji w dniu 7 lipca
podjęta uchwała została przesłana do RIO, jako organu nadzorczego. Po odbytym
Kolegium RIO okazało się, że zapis § 2 tej uchwały jest niezgodny z ustawą. Wobec tego

zwrócili się z prośbą o ponowne zajęcie się zapisami tej uchwały, podkreślając, że nie
wolno zwalniać z opłat określonych kategorii osób, jak np. dzieci. Tylko osoby ogółem,
a jeśli zgodzimy się na zwolnienia dla dorosłych członków rodziny, to będą to duże straty
dla budżetu. RIO proponuje, aby Wójt w razie konieczności i złej sytuacji rodziny
wielodzietnej, zwalniał z opłat za śmieci dzieci. Ośrodek Pomocy przygotuje listę takich
rodzin i po złożeniu odpowiedniego wniosku, Wójt będzie mógł zwolnić taką rodzinę lub
znaleźć inną formę pomocy.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: to zwalniani będą dorośli czy dzieci?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: rada gminy nikogo nie
zwolni, złożą tylko rodziny wielodzietne wniosek do Pana Wójta w sprawie zwolnienia i po
przeanalizowaniu, Wójt będzie mógł daną rodzinę zwolnić lub nie.
Radny Tadeusz Makowski zapytał: mam prośbę odnośnie rozpiski w sprawie wywozu
śmieci, mieszkańcy mają pretensje, że jest mało czytelna, nic nie widać, czy nie można
zrobić więcej stron i powiększyć liter? Dlaczego jest tak, że podwyższa się opłaty za śmieci,
ale w drugą stronę nic się nie robi?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: urzędnik, który to
przygotował, „poszedł po najmniejszej linii oporu”.
Pan Wójt powiedział: terminarze zostały przygotowane przez firmę ZUK, poprosimy o ich
poprawienie i zostaną przygotowane ponownie w czytelniejszej formie.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy oczytał projekt uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XL/304/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 07 lipca 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty oraz wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXIX/282/2014 Rady Gminy
Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radna Angelika Macura zapytała: czyli żadnego zapisu o wnioskach nie będzie, są to
uregulowania wewnętrzne?
Pan Wójt odpowiedział: tak. Druki będą opracowane przez pracownika socjalnego, który
będzie opiniowała wniosek i na tej podstawie, Wójt będzie podejmował decyzje
o zwolnieniu.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie –
12 głosami „za”.
Uchwała Nr XLI/306/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
Pan Wójt powiedział: ze względu na wnioski złożone przez obecnych dzierżawców
o przedłużeniu dzierżawy działek wchodzących w skład mienia gminnego w miejscowości

Buczek, Ciemniki, Laskowice, Lipno i Osłowo, został przygotowany powyższy projekt
uchwały. Jeżeli rada gminy wyrazi zgodę na przedłużenie tej dzierżawy, to nastąpi ona
w drodze bezprzetargowej. Do projektu uchwały zostały załączone mapki obrazujące
położenie wskazanych działek oraz wypisy z ksiąg wieczystych.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wykazu działek rolnych
przeznaczonych do wydzierżawienia w 2014 r.. Następnie poprosił o pytania.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: dobrze byłoby abyśmy
wiedzieli, kim są dzierżawcy, którzy wnioskowali o przedłużenie umowy. Podejmujemy
uchwałę, a nie wiemy komu wydzierżawiamy.
Pan Wójt w odpowiedzi na zadane pytanie podał z imienia i nazwiska dzierżawców
wskazanych działek w projekcie uchwały.
Następnie Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XLI/307/2014
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 XLI i o godz. 1030 zamknął
obrady.
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