PROTOKÓŁ NR XLII/2014
z obrad XLII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 16 września 2014 r.
od godz. 1300 do godz. 1500 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 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni P. Józef Śpica. Spoza Rady
Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski
Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Informacja z działalności klubów sportowych na terenie gminy.
Analiza oświadczeń majątkowych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2014,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,
c. wykupu gruntu, stanowiącego drogę dojazdową do kompleksu działek
zabudowy letniskowej w miejscowości Pięćmorgi,
d. wycofania z obiegu Uchwały Nr XXV/175/2005 Rady Gminy w Jeżewie z dnia
1 grudnia 2005 r. w sprawie wyjściowych wielkości stawek szacunkowych
czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane rolniczo,
e. wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy
w Jeżewie z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przejęcia do gminnego
zasobu nieruchomości poprzez komunalizację dróg stanowiących własność
Skarbu Państwa,
f. zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych 21 drzew w alei przydrożnej, w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie uznanej za pomnik
przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca
1991 r. oraz w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych 7 drzew, które
wchodzą w skład grupy drzew uznanej za pomnik przyrody,

rozporządzeniem Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października
1993 r.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XLII 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 13 radnych, co
stanowi quorum upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał. O godz. 1315 na obrady sesji przybyła radna Wiesława
Ziółkowska. Wobec czego w obradach sesji uczestniczyło 14 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 do przyjętego porządku obrad
ppkt „9g” w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na spłatę zobowiązań Gminy
Jeżewo z lat poprzednich oraz ppkt „9h” w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody
z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice –
Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
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 XLI 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 – 13 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 oraz wszystkich gości, następnie powiedział: w ostatnim okresie
czasu zajmowaliśmy się oświatą na terenie gminy, w związku z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego. Wobec czego chciałbym przedstawić informacje o liczbie dzieci klas 0 i I,
w szkołach podstawowych: szkoła podstawowa w Laskowicach: klasy 0 – 31 dzieci, klasy I
– 48 uczniów, w tym 6-ściolatki – 31, szkoła podstawowa w Czersku Świeckim: klasa 0 – 12
dzieci, klasa I – 6 uczniów, w tym 6-ściolatki – 0, szkoła podstawowa w Jeżewie: klasy
0 – 43 uczniów, klasy I – 55 uczniów, w tym 6-ściolatki 20 dzieci, szkoła podstawowa
w Krąplewicach: klasy 0 – 22 dzieci, klasy I – 13 uczniów, w tym 6-ściolatki – 3 uczniów.
Razem: klasy - 108 uczniów, klasy I – 122 uczniów, w tym 6-ściolatki – 54 uczniów.
Wszystkie szkoły zostały przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego w sposób
merytoryczny, jak i poprzez drobne remonty. Egzaminy, które odbyły się w ubiegłym roku
szkolnym nie wypadły pomyślnie i szkoły z najniższym wynikiem będą pisały programy
naprawcze, tak aby dołączyć do średniej powiatowej czy wojewódzkiej. Kurator Oświaty
na ostatnim spotkaniu zapowiedziała, że w miesiącu październiku przedstawiciele
Kuratorium odwiedzą te szkoły i ustalony zostanie tok wprowadzania systemów
naprawczych, tak aby założone cele zostały zrealizowane. Innych spostrzeżeń ani uwag do
szkół nie mamy.
Został wybrany nowy przewoźnik szkolny i jest nim PKS Świecie, który wygrał przetarg.
W najbliższym czasie zostaną ustalone nowe przystanki, z których będą odbierane dzieci
i dowożone do szkół, wobec prośby rodziców, na trasach: Piskarki-Białe, Czersk ŚwieckiJeżewo, w Laskowicach oraz przy Nadleśnictwie Dąbrowa. Prośby rodziców zostały wzięte
pod uwagę i wspólnie z Kierownictwem PKS-u zostanie przygotowany plan przejazdu na
tych trasach.
Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał w dniu dzisiejszym z urzędu marszałkowskiego
docelowe oznakowanie chodnika, drogi wojewódzkiej Jeżewo – Laskowice i w najbliższym
czasie zostaną one ustawione.
Siłownie wiatrowe – sprawa ta, została zatrzymana poprzez wydane zarządzenie w tym
temacie i czekamy teraz na ustosunkowanie się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
która przeprowadzi dodatkowe badania. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to zostaną
wyłożone plany zagospodarowania do publicznego wglądu.
Chodnik w Laskowicach do skrzyżowania ulicy Oskiej z ulicą Długą nie zostanie w chwili
obecnej połączony, gdyż inwestycja ta została zatrzymana przez właścicieli posesji
sąsiadującej z gruntem drogi wojewódzkiej. Sprawa zostanie rozstrzygnięta
prawdopodobnie w sądzie, ponieważ nie ma możliwości porozumienia się. Sąd rozpatrzy
sprawę, którą wniesie Zarząd Dróg Wojewódzkich, przeciwko właścicielom sąsiadującej
nieruchomości.
Zostało podpisane porozumienie z firmą Intro-Packman na korzystanie z parkingu dla
osób odwiedzających cmentarz. Gmina swój wkład daje w postaci materiału – kostki,
a firma przygotuje teren do użytkowania. Aby parking nie był zajmowany przez

pracowników zakładu, wjazdu na teren parkingu od strony zakładu nie będzie. Firma ta,
buduje nową halę w związku z rozszerzeniem działalności, wobec czego nasi mieszkańcy
będą mieli szanse na zatrudnienie.
W związku ze zbliżającymi się wyborami na terenie gminy Jeżewo zostało
zarejestrowanych 9 komitetów wyborczych.
Dziękuję.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady w dalszej kolejności poprosił Pana Wójta o wprowadzenie do
kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Pan Wójt powiedział: na terenie gminy mamy trzy kluby sportowe: LUKS „KUSY
Laskowice”, LUKS „OLIMP Jeżewo”, GLKS „TOR” Laskowice. Kluby te przedłożyły informację
o swojej działalności za rok ubiegły oraz początek roku bieżącego, w których
przedstawiają środki finansowe wydatkowane na swoją działalność, wskazują środki
otrzymane, informują o liczbie zawodników w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach
wiekowych, osiągnięcia sportowe i informacje o prowadzonych zajęciach. Bardzo dobrze,
że mamy takie kluby, takich działaczy, którzy angażują swoich zawodników w rywalizację,
w zdobywanie medali, ale przede wszystkim próbują zainteresować dzieci i młodzież
sportem. Nie zakładamy, że chodzi tylko o rywalizację czy zdobywane miejsca.
Dofinansowanie również nie będzie tylko ukierunkowane na osiągane sukcesy. Cieszymy
się, że są chętni do pracy i nauki zarówno zawodnicy, jak i trenerzy, opiekunowie, osoby
rozliczające kluby i osoby wspomagające działalność Klubów /przedłożone informacje
stanowią załącznik do protokołu/.

Wójt poinformował, iż przedłożone informacje zostaną umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej, aby zainteresowany mieszkaniec mógł zapoznać się
z działalnością danego Klubu.
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi Gminy za wprowadzenie, a następnie
przeszedł do omówienia kolejnego punktu obrad.
Ad. 8.
Odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie weryfikacji złożonych
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Jeżewo i pracowników
samorządowych, tj. wójta, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych
gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta /pismo stanowi
załącznik do protokołu/.

Przedstawił analizę złożonych oświadczeń majątkowych, które zostały przedłożone
odpowiednio do Wójta Gminy przez pracowników samorządowych, tj. skarbnika gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje
administracyjne w imieniu wójta i do Przewodniczącego Rady Gminy przez radnych
rady gminy Jeżewo. Poinformował, iż wszystkie oświadczenia majątkowe zostały

złożone z zachowaniem terminu określonego w art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie
gminnym, tj. do dnia 30 kwietnia 2014 r., wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
Następnie wskazał nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych oraz wykaz osób,
których te nieprawidłowości dotyczą. Nieprawidłowości, które zostały stwierdzone
w analizowanych oświadczeniach majątkowych zostały skorygowane lub uzupełnione.
Wobec powyższego Przewodniczący obrad uznał temat dotyczący analizy oświadczeń
majątkowych za rok 2013 za zamknięty. Jednocześnie przypomniał, iż wszyscy radni
oraz Pan Wójt muszą złożyć oświadczenia majątkowe, które zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym składane są na 2 miesiące przed końcem kadencji,
a koniec kadencji rady gminy przypada na dzień 21 listopada br. Na zakończenie
poprosił o pytania. Pytań nie było.
Wobec braku pytań Przewodniczący obrad poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie
do uchwał budżetowo-finansowych.
Ad. 9 a, b, g.
Skarbnik Gminy p. Szymon Górski powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Szanowną
Radę i wszystkich gości, a następnie powiedział: wprowadzone zmiany do projektu
budżetu, jak już informowałem na Komisjach dotyczą deficytu budżetu, który wyniesie
1.850.000 zł, w związku z planowaną pożyczką w wysokości 500.000 zł na spłatę
zobowiązań z lat poprzednich, ale więcej na ten temat przy omawianiu projektu uchwały
w sprawie pożyczki. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki zmieniły się
o kwotę 237.326 zł, a dochody budżetu gminy wynoszą 23.170.348,04 zł, wydatki budżetu
gminy to kwota 25.020.348,04. Zmiany w dochodach dotyczą ich zmniejszenia z tytułu
nabycia prawa własności w rozdziale 01095 w kwocie 40.000 zł, zwiększenia z wpływu
nabycia własności w rozdziale 70005 w kwocie 50.131 zł, w związku z tym, iż zostało
sprzedane mieszkanie. Zwiększono dochody z wpływów za opłatę śmieciową w wysokości
70.000 zł i na tę kwotę zostały zwiększone wydatki, które wystarczą na opłacenie faktury
firmie ZUK, do końca listopada. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko –Pomorskiego
zwiększono plan dotacji celowej w dziale Pomoc społeczna z przeznaczaniem na opłacenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 472 zł . Również w tym
dziale zwiększono dotację o kwotę 5.191 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Zwiększono dochody na kwotę 112.865 zł, które otrzymaliśmy ze środków unii europejskiej
w ramach programu POKL „Wiem więcej – mogę więcej” na niwelowanie różnic
edukacyjnych w gminie Jeżewo. Zwiększono dochody z tytułu nabycia prawa własności na
kwotę 10.871 zł i dochody z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanych ponad
plan i przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych.
Zmniejszono wydatki na zakup energii na kwotę 70.000 zł i z wyliczeń wynika, że wydatki
na energię nie powinny przekroczyć 200.000 zł . Zmniejszone dochody zostały przeniesione
m.in. na drogi – 20.000 zł, na wydatki bieżące związane z administracją – 20.000 zł,

10.000 zł na zakup wyposażenia w rozdziale administracja i 15.000 zł również na wydatki
bieżące związane z organizacją dożynek.
Natomiast zmiany wprowadzone w dochodach i wydatkach Wieloletniej Prognozy
Finansowej kształtują się w tych samych kwotach, które już przedstawiłem. Zmiany
w wydatkach inwestycyjnych – o 10.000 zł zmniejszyliśmy wydatki na projekt związany
z modernizacją wybranego klubu sportowego z terenu gminy, który nie został
zakwalifikowany do programu unijnego, zmniejszono wydatki na e-administrację
w wysokości 13.000 zł . Otrzymaliśmy pismo z urzędu wojewódzkiego, iż w tym roku
wydatki na Infostradę Pomorza i Kujaw, nie będą już z naszej strony pokrywane
i przechodzą na rok następny, dlatego zmniejszyłem wydatki o kwotę 13.000 zł .
Zmniejszeniu uległy wydatki własne na kanalizację o 50.000 zł . Wydatki, które zostaną
pokryte w tym roku w całości, to właśnie z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota planowanych wydatków
inwestycyjnych to 3.624.916 zł . Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski powiedział: w związku z powyższym
chciałbym wprowadzić zmianę w punkcie dotyczącym podejmowania uchwał, gdyż deficyt
budżetowy, który ma być pokryty z pożyczki został wprowadzony do projektu uchwały
budżetowej. Wobec tego, projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki należy omówić
i podjąć przed zmianami do budżetu.
Następnie odczytał projekt uchwały, który został wprowadzony pod obrady na wniosek
Wójta, w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na spłatę zobowiązań
Gminy Jeżewo z lat poprzednich i poprosił o pytania lub uwagi.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: skoro wiedzieliśmy, że
trzeba będzie spłacać zadłużenia z lat poprzednich, to najprościej wziąć kredyt
i zobowiązania wobec banku wypełnić. Rola Pana Skarbnika powinna polegać przede
wszystkim na tym, żeby szukać pieniędzy. Należało wcześniej powiedzieć, że będziemy
mieli problemy, a my poszliśmy w wielkie inwestycje. Fakt, te inwestycje cieszą
mieszkańców, ale w tej chwili na następne cztery lata jesteśmy bez „wygód”. Lata te
powinny być puste zupełnie, patrząc na to co mamy, to żadnych inwestycji nie można
rozpocząć, ewentualnie inwestycje doraźne. Myślę, że rola Skarbnika jest dużo większa
i powinien nas wszystkich temperować, Pana Wójta, Przewodniczącego Rady i całą Radę.
Zwracać nam uwagę na każdej komisji czy sesji, abyśmy uważali, że zbliża się moment za
którym nie ma nic, jest pusto. I tego ze strony Pana Skarbnika zabrakło, nie było żadnych
ostrzeżeń. Nie jesteśmy ekonomistami, ale mamy człowieka, który na takim miejscu
powinien czuwać i to wszystko ogarniać. Przykro mi bardzo, ale uważam, że Pańska rola
nie została wykorzystana, tak jak powinna. Nie pomógł nam Pan w podejmowaniu decyzji.
Jestem tym wszystkim zbulwersowany. Jest w tej chwili wrzesień, a my musimy brać
pożyczkę, żeby wyjść z zadłużenia, które nam grozi. Może uda się coś „uczknąć” i okaże się,
że można wziąć, o ileś mniej. Trzeba to wszystko przemyśleć.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: doskonale Państwo wiecie, że to my
podejmowaliśmy uchwałę, mieliśmy wiedzę taką w sprawie chodnika i tak nam obiecano,
że dostaniemy nie 390.000 zł, a ponad 500.000 zł . Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej
inwestycji deklarował pomoc w postaci materiału na kwotę ok. 200 – 300 tysięcy złotych

i tej kwoty właśnie nam zabrakło. Tych pieniędzy na dzień dzisiejszy nie ma, a czy Pan
Skarbnik widzi jakieś możliwości zaoszczędzenia i zmniejszenia tej kwoty kredytu? Jak
według Pana to wygląda?
Skarbnik Gminy odpowiedział: analiza jest prowadzona w oparciu o cały budżet, m.in.
o kwoty, które dotyczą…
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: to już nie chodzi o kwoty, tylko czy jest szansa
na jakieś oszczędności, mamy jeszcze IV kwartał tego roku.
Skarbnik Gminy powiedział: w budżecie planowana jest rezerwa celowa w kwocie ok.
40.000 zł, przeznaczona na wydatki na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna
w wysokości 1 % w kwocie ok. 130.000 zł, co daje 170.000 zł . Przy analizie nie brałem pod
uwagę tych kwot, traktowałem to, jako wydatki wykonane, albo które będą wykonane,
więc z samej tej kwoty, jeżeli planowane pozostałe wydatki nie zostaną przekroczone, to
już mamy zmniejszenie tej pożyczki do 330.000 zł . Nie wprowadziłem jeszcze kwoty całej
ze sprzedaży mieszkania 40.000 zł, więc kwota zmniejszy się jeszcze. Ale lepiej
prognozować, to co może być i zachować pewien margines, niż potem się zdziwić na koniec
roku, iż pomimo tego, że Skarbnik mówił we wrześniu, że kwota pożyczki na spłatę
zobowiązań nie przekroczy 500.000 zł, a pod koniec roku mogłoby być inaczej. Wolę się
zabezpieczyć i mieć margines, jeśli chodzi o środki na wydatki. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział: wynika więc z tego, że proponowana uchwała
powinna brzmieć w ten sposób, że „zaciągnąć pożyczkę do 500.000 zł”, a nie „500.000 zł”.
Skarbnik Gminy powiedział: byłoby to precyzyjniejsze sformułowanie.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: czy podatki od biogazowi już
wpływają, czy dopiero wpłyną? Bo są to dość znaczne kwoty i jeśli wpłynęły, to gdzie się
podziały, a jeśli nie wpłynęły, to kiedy wpłyną i ile?
Skarbnik Gminy odpowiedział: jeśli chodzi o dochody z biogazowni, to będą do uzyskania
w 2016 r. Z budynków i budowli, które były oddane do użytku w 2013 r., już dochody
czerpiemy. Natomiast budynki, które zostaną oddane do użytku do końca roku, będziemy
czerpać z nich dochody od 2016 r.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: a ile w tym roku już
dostaliśmy?
Skarbnik Gminy odpowiedział: nie pamiętam dokładnie. Ogólnie kwota z dochodów
biogazowi waha się w granicach 100.000 zł .
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: ale płacą podatki?
Skarbnik Gminy odpowiedział: tak.
Wójt Gminy powiedział: biogazownia nie jest jeszcze oddana do użytku, jest w rozruchu.
Po 3-miesięcznym rozruchu, czyli pracy biogazowi, właściciel wystąpi z wnioskiem
o odbiór tego obiektu i po oddaniu będziemy wiedzieli jakie maszyny i urządzenia tam
pracują. Płacą ryczałtowo podatek za grunty, za budynki, ale nie mamy ściśle określonych
wartości samego majątku. Myślę, że w 2015 r. nastąpi uroczyste oddanie. Będzie wydane
pozwolenie na bezterminowe użytkowanie, to wtedy z dokumentacji będzie wynikało, ile
muszą zapłacić gminie podatku. Koszty budowy to ok. 28 mln zł, podatku od urządzeń
i maszyn będzie w granicach 400.000 zł rocznie. Ale dopóki nie jest oddana do użytku, to
nie można liczyć na razie na pieniądze, bo nie ma wskaźników do naliczenia podatku.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: jako przedsiębiorca chciałbym powiedzieć, żeby
nie liczyć na te 400.000 zł . Poza tym od budowli podatek, to tylko 2 proc. od wartości tych
budynków. Jeżeli wydano do tej pory 28 mln zł, to przy tych klasach ziemnych, które tam
były, a majątek tam jest w postaci zbiorników i urządzeń, to wartość tego podatku nie
będzie taka wysoka. Ale mamy nadzieję, że ten wpływ do budżetu będzie.
Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad omawianym projektem
uchwały, z zaproponowanym zapisem: „zaciągnąć pożyczkę do 500.000 zł”. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została - 11 głosami „za”, 3 głosami
„wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XLII/308/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok. Poprosił o pytania. W związku
z brakiem pytań, przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała podjęta została 11 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XLII/309/2014
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 - 11 głosami „za”, 3 głosami
„wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XLII/310/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9c.
O wprowadzenie do kolejnego projektu uchwały poproszony został Pan Wójt, który
powiedział: droga, która prowadzi do kompleksu działek letniskowych w miejscowości
Pięćmorgi, na pewnym odcinku stanowi własność prywatną. Więc, aby osoby, które mają
tam swoje działki, mogły do nich dojechać bez zamykania tej drogi przez właściciela, który
mógłby to zrobić, doszliśmy do porozumienia, że gmina wykupi ten odcinek drogi, jeśli
rada gminy wyrazi na ten wykup zgodę i droga ta stanie się droga gminną. Wszyscy
zainteresowani użytkowaniem tej drogi będą z niej korzystać bez żadnych zakłóceń, jak
również jej stan prawny zostanie uregulowany na cały jej przebiegu. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wykupu gruntu,
stanowiącego drogę dojazdową do kompleksu działek zabudowy letniskowej

w miejscowości Pięćmorgi, który został przedstawiony również na posiedzeniu Komisji
Rady i poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec braku pytań, do przedstawionego
projektu uchwały przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr XLII/311/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 1410 Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący obrad p. Marek Wiśniewski poprosił Wójta Gminy
o wprowadzenie do kolejnych projektów uchwał.
Ad. 9d.
Pan Wójt powiedział: zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i o samorządzie
gminnym, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt. W związku z tym, wielkości
stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów będących własnością gminy regulowane będą
zarządzeniami wójta. Wobec powyższego należy wycofać stosowną uchwałę z obiegu
prawnego, gdyż jest niezgodna z obowiązującymi przepisami.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wycofania z obiegu
Uchwały Nr XXV/175/2005 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie wyjściowych wielkości stawek szacunkowych czynszu dzierżawnego za
grunty wykorzystywane rolniczo, który został przedstawiony na posiedzeniu Komisji
Rady. Następnie przeszedł do głosowania, w wyniku, którego uchwała została pojęta
jednogłośnie – 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XLII/312/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Pan Wójt poinformował: droga w kierunku Piły Młyn, mieszka tam właściciel
nieruchomości rekreacyjnej i do tej nieruchomości prowadzi droga dojazdowa, która
pomyłkowo została zapisana w Księgach Skarbu Państwa i tym samym znalazła się
w wykazie działek przeznaczonych do komunalizacji. Właściciel sprzedaje działkę wraz
z domkiem, a kupiec, który zamierza ją kupić, doszedł do tego, że ta droga została właśnie
źle zapisana. Wobec czego podejmujemy działania w tym zakresie i po przejęciu tej drogi
na nasz stan w drodze komunalizacji, zaproponujemy nowemu właścicielowi kupno tej
drogi od gminy. Droga prowadzi tylko do tej posesji, a grunty położone za wskazaną
działką, należą do gminy Warlubie. Dziękuję.

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do
Uchwały Nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości poprzez komunalizację
dróg stanowiących własność Skarbu Państwa, która została przedstawiona radnym
na posiedzeniu Komisji. Poprosił o pytania lub uwagi. Wobec ich braku, przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr XLII/313/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9f.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zabiegów
sanitarno-pielęgnacyjnych 21 drzew w alei przydrożnej, w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 239 relacji Błądzim – Świecie uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem
Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. oraz w sprawie zabiegów
sanitarno – pielęgnacyjnych 7 drzew, które wchodzą w skład grupy drzew uznanej
za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia
26 października 1993 r. Poinformował, iż powyższy projekt uchwały został
przedstawiony na posiedzeniu Komisji, ale jeśli ktoś ma pytania lub uwagi, to prosi o ich
zadanie przed głosowanie. Pytań ani uwag nie było, wobec czego przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr XLII/314/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9h.
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wprowadzony na
wniosek Wójta w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei
przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa
w miejscowości Laskowice. Poprosił o pytania lub uwagi. Wobec ich braku, przeszedł
do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr XLII/315/2014
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.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: czy prace interwencyjne w tym
roku jeszcze będą?
Wójt Gminy odpowiedział: nie.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: pytam, bo przy chodniku
w Laskowicach, między Panem Werkowskim, a zjazdem na kolej przy wieży ciśnień, przy
płocie Państwa Glama, krzewy zachodzą na chodnik i należy je wyciąć. Aby chodnik był
właściwie użytkowany, to krzaki te muszą być wycięte. Tak samo powinno być zrobione
przy parku. Krzaki przy murze zostały i utrudniają poruszanie się. Są to zabiegi
kosmetyczne, ale powinny być zrobione. Można zrobić to w ramach prac interwencyjnych.
Wójt Gminy powiedział: to co poruszył radny Żebrowski może wykonać wykonawca
chodnika. Natomiast jeśli chodzi o ogrodzenie przy parku, które jest pęknięte, to
właścicielem jest Skarb Państwa, w postaci Nadleśnictwa Dąbrowa. Pan Nadleśniczy złożył
deklarację, że rozbierze ten fragment płotu, tzn. zleci firmie. Ponownie zainterweniuję
w tej sprawie.
Sołtys Laskowic p. Marek Strzyżewski zapytał: czy jest opracowany jakiś program
odśnieżania tego chodnika?
Wójt Gminy odpowiedział: ten odcinek drogi, przy wykluczeniu posesji, bo przy posesjach
odśnieżają mieszkańcy, których grunt przylega do chodnika. Nie ma innej możliwości
odśnieżania. Gmina jest podzielona na 5 stref odśnieżania i osoba, która otrzyma rejon
odśnieżania przy drodze wojewódzkiej Jeżewo - Laskowice będzie musiał odśnieżyć
chodnik.
Chciałbym poinformować jeszcze o zakończeniu prac zespołu gmin powiatu świeckiego,
przy ustalaniu przeznaczenia środków unijnych w latach 2014 – 2020 w wysokości 87 mln
zł . Zostało to potwierdzone przez urząd marszałkowski w formie porozumienia między
urzędem marszałkowskim, a gminami powiatu świeckiego w ramach projektu
„równomiernego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i równomiernego rozwoju
poszczególnych środowisk”. Najważniejsze cele jakie wskazaliśmy to: budowa przedszkola,
bez udziału środków własnych. Pieniądze na ten cel będą zapewne w 2016 r., gdyż wiemy
jak to działa, bo najpierw przygotowywane są projekty, omawiane, następnie planowanie,
a po akceptacji takiego projektu dopiero przydział środków finansowych. Żeby jednak
otrzymać środki zewnętrzne, to niestety trzeba mieć zabezpieczenie środków własnych
w wysokości 20 %, czasami 35 %. Następny projekt to modernizacja oczyszczalni ścieków
w Jeżewie, która ma już 16 lat. Musi zostać ustawiony następny bioreaktor, tak aby
oczyszczalnia pracowała bez zakłóceń. Jest to kwota ok. 4,5 mln zł . Wkład własny gminy
to 15 %. Może uda się wygospodarować też środki na drogi, z tym że ustalony podział
środków został na 50 %. wkładu własnego i 50 proc. pozyskania środków
z urzędu marszałkowskiego. Środki na ścieżki pieszo-rowerowe, na łączenie miejscowości
będą, ale na chodniki wewnętrzne, jeśli sołectwo będzie chciało chodnik w swojej
miejscowości, to niestety z tego programu na ten cel ich nie uzyska. Dziękuję.

Radny Leszek Kaniecki powiedział: chodnik przy ulicy Oskiej, mieszkańcy mają swoje
drzewa, krzewy, które wystają poza ogrodzenia i ci, którzy korzystają z tego chodnika
mają utrudnienia przez wystające gałęzie. Prosiłbym o zwrócenie uwagi.
Wójt Gminy powiedział: zwrócimy uwagę. Dziękuję za sugestię.
Sołtys Jeżewa p. Mirosław Brzozowski powiedział: chciałbym skorzystać z okazji
i poprosić Panie i Panów Sołtysów, jeśli będą rozważali fundusz sołecki, aby uwzględnić
kwestie zakupu namiotów. Te gminne namioty po kilku rozłożeniach i złożeniach
rozpadają się. Są słabe elementy. Można połączyć się sołectwami i zakupić namiot lepszy,
mocniejszy, z przygotowanymi nazwami sołectw przylepianymi na rzepy. Rozłożenie
takiego namiotu jest szybkie, a namiot stoi stabilnie. Możemy wykonać napisy łącząc
sołectwa, np. Czersk Świecki i Pięćmorgi i dla każdego sołectwa byłby osobny napis
i według potrzeb tylko je zmieniać, a dołączyć można herb gminy Jeżewo. Gdy wyjeżdżamy
na różne imprezy już się dobrze reprezentujemy. Koszt takiego namiotu to ok. 2.000 zł
z napisem. Mam kontakt z firmą, która wykonuje takie rzeczy. Namiot mieści się
w pokrowcu, jest więc zabezpieczony. Myślę, że warto się zastanowić, bo taki namiot
będzie służył nam na lata i w ten sposób można zadbać również o oszczędności, aby co
jakiś czas nie wydatkować środków. Zapłacić raz, konkretnie i mamy coś na dłużej.
Dziękuję.

Ad.11.
Wobec braku dalszych pytań, czy przedstawianych wniosków Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w XLII sesji i o godz. 1500
zamknął obrady.
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