PROTOKÓŁ NR XLIII/2014
z obrad XLIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 20 października 2014 r.
od godz. 1300 do godz. 1420 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. Paweł Boguń, P. Lech
Kempiński, P. Józef Smoczyk. Radni nieobecni nieusprawiedliwieni P. Angelika Macura
i P. Marian Romanowski. 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.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Analiza funkcjonowania oświaty w gminie.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
spłatę zobowiązań Gminy Jeżewo z lat poprzednich,
b. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na spłatę zobowiązań Gminy Jeżewo
z lat poprzednich,
c. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2014,
d. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,
e. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
g. zbycia mienia gminnego w miejscowości Białe Błota,
h. sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym
w miejscowości Osłowo,
i. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XLIII 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 10 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 wycofanie z przyjętego porządku obrad ppkt „8g”
w sprawie: zbycia mienia gminnego w miejscowości Białe Błota.
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 XLII 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 – 10 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: jedna
z istotniejszych spraw to Regionalny System, który będzie realizowany w latach 2015 –
2020 i dotyczy środków unijnych, które powiat świecki otrzyma od marszałka
województwa, na podstawie podpisanego porozumienia między marszałkiem a starostą
świeckim. Dla naszego powiatu zagwarantowane jest 87 mln zł, z podziałem na 11 gmin
powiatu.
Z określonych zadań jasno wynika, że każda gmina realizuje te same cele lub cele zbliżone.
Gmina Jeżewo, dzięki tym środkom będzie mogła wybudować przedszkole 4-oddziałowe.

Na chwilę obecną mamy dwa przedszkola 1-oddziałowe. Inne gminy również będą działać
w tym kierunku. Zapisane zostały również działania w ramach ochrony środowiska
w zakresie zakupu nowego bioreaktora do oczyszczalni ścieków oraz wspólnie z gminą
Osie i Świecie realizować będziemy działania związane z łączeniem gmin poprzez budowę
chodników, tj. z Laskowic do Świecia, z Jeżewa przez Czersk Świecki do Rulewa i z Jeżewa
przez Krąplewice do Osia. Zapisane zostały konserwacje – 1 mln zł – na park
w Laskowicach, ale dopiero w sytuacji, gdy gmina będzie mogła go przejąć, o co zabiegamy
od kilku lat, przeznaczymy środki finansowe. Jak na razie jest własnością Skarbu Państwa
w postaci Nadleśnictwa Dąbrowa. Mamy zapewnienie od Dyrektora Regionalnego
z Torunia P. Kaczmarka, że jeśli park będzie nadal w zarządzie Lasów Państwowych, to na
wiosnę przekaże środki na „oczyszczenie” tego parku do Nadleśnictwa Dąbrowa. Jeśli
jednak przejdzie na własność gminy, to wykorzystamy ten 1 mln zł na jego konserwację,
spróbujemy wykorzystać tę możliwość.
Chcemy również skorzystać z tych środków przeznaczając je na wymianę oświetlenia
ulicznego w gminie, na oświetlenie energooszczędne. Kwota takiej wymiany to ok. 400 tys.
zł . Również chcielibyśmy aby domy wielorodzinne, m.in. bloki w Laskowicach
i Krąplewicach mogły wykorzystać środki na termomodernizację, czyli zmianę systemu
ogrzewania. Środki do pozyskania będą zapewne od roku 2016, ale do wykorzystania do
2020 r. Dziękuję.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady w dalszej kolejności poprosił Pana Wójta o wprowadzenie do
kolejnego punktu porządku posiedzenia.
Wójt Gminy P. Mieczysław Pikuła poinformował, iż na terenie gminy funkcjonują
następujące placówki oświatowe i szkoły: Przedszkole Samorządowe „Pod Kasztankiem”
w Laskowicach, Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim, Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w Krąplewicach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
w Laskowicach, Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Laskowicach, Zespół
Szkół w Jeżewie, w którego skład wchodzą: Przedszkole Samorządowe w Jeżewie, Szkoła
Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jeżewie, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Jeżewie.
Powiedział, iż opracowana analiza w całości zawiera dane statystyczne dotyczące liczby
uczniów w poszczególnych latach szkolnych, dane o nauczycielach pełnozatrudnionych
i niepełnozatrudnionych oraz stopień ich awansu, dane o liczbie etatów pracowników
administracji i obsługi, dane o stypendiach naukowych, socjalnych i wypadkach
w szkołach. Analiza ta przedstawia także dane związane z zajęciami rozwijającymi
zainteresowania uczniów, wspieranie uczniów z dysfunkcjami oraz osiągnięcia naukowe
w poszczególnych dziedzinach. Zostały także wskazane przychody i wydatki przekazane
na zadania oświatowe w roku szkolnym 2013/2014, jak i informacja
o przeprowadzonych egzaminach klas szóstych szkół podstawowych i klas III
gimnazjum.

Na zakończenie Pan Wójt nadmienił, iż omawiany materiał zostanie opublikowany na
stronie BIP gminy Jeżewo oraz będzie dostępny w biurze rady /analiza stanowi załącznik do
protokołu/.

Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi Gminy za wprowadzenie, a następnie
przeszedł do omówienia projektów uchwał.
Ad. 8a.
Przewodniczący Rady Gminy P. Marek Wiśniewski powiedział: na ostatniej sesji w dniu
16 września podjęliśmy uchwałę dotyczącą zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, do
której został wprowadzony zapis dotyczący wysokości tej pożyczki „do 500.000 zł”, jednak
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy zakwestionowała ten zapis. Wobec
powyższego została przygotowany projekt uchwały o uchyleniu stosownej uchwały.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na spłatę zobowiązań Gminy Jeżewo z lat
poprzednich. Poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIII/316/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8b.
Przewodniczący obrad powiedział: konsekwencją uchylenia powyższej uchwały jest nowy
projekt uchwały, gdzie w ostatnim zapisie było „do 500.000 zł”, a teraz Pan Skarbnik
wyliczył dokładną kwotę, dokładną wysokość kredytu, który i tak będzie do 500.000 zł, ale
zapis w uchwale musi być zgodnie z sugestią RIO, bardziej precyzyjny. Więc Pan Skarbnik
określił tę kwotę na 496.577,00 zł, jako spłata zobowiązań z lat poprzednich.
Następnie poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec tego odczytał projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na spłatę zobowiązań Gminy
Jeżewo z lat poprzednich i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta – 9 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XLIII/317/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części obrad sesji Pan Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy
o wprowadzenie do uchwał budżetowo-finansowych.

Ad. 8c, 8d.
Skarbnik Gminy p. Szymon Górski powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Szanowną
Radę i wszystkich gości, a następnie powiedział: zmiany do budżetu i do WPF związane
są ze zwiększeniem dochodów wykonanych ponad plan na kwotę 64.879 zł, m.in. z tytułu
odsetek w rozdziale 70005 z tyt. różnych opłat na kwotę 799 zł, z podatku od czynności
cywilno-prawnych 6.591 zł, z dochodów związanych z usługami dotyczącymi zasiłku
rodzinnego 13.525 zł . Natomiast zmiany w wydatkach dotyczą zmniejszenia w wydatkach
inwestycyjnych na kwotę 700.000 zł, w związku z tym, że planowane dofinansowanie
kanalizacji sanitarnej ze środków urzędu marszałkowskiego i planowana pożyczka
refinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostanie przeniesiona na
kolejny rok budżetowy, w związku z przełożeniem tego zadania na rok następny.
Z początkiem roku budżetowego 2015 zaciągniemy kredyt właśnie w postaci tej pożyczki.
Wniosek jest już złożony. Dofinansowanie na to zadanie otrzymamy z urzędu
marszałkowskiego po zakończeniu inwestycji. W wydatkach inwestycyjnych zwiększono
wydatki na chodnik w Jeżewie na kwotę 3.000 zł, za zgodą rady sołeckiej, zmniejszyliśmy
po podpisaniu umowy z urzędem wojewódzkim dofinansowanie drogi wojewódzkiej, gdzie
planowane było 112.000 zł, a zmniejszono na kwotę 77.461 zł . Zwiększone zostały również
wydatki na chodnik Jeżewo –Laskowice na kwotę 57.000 zł . Natomiast inne przeniesienia
dotyczą: w rozdz. 75053, 900 środki zostały przeniesione na rozdz. 90002 na kwotę
113.463 zł na usługi związane z wywozem śmieci z terenu gminy Jeżewo.
Po zmianach budżet gminy w dochodach wynosi 22.757.089,04 zł, a wydatki budżetu
wynoszą 24.107.089,04 zł . Dziękuję.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec powyższego odczytał
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2014,
a następnie poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIII/318/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok, a następnie poddał pod
głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIII/319/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8e.
Pan Przewodniczący poinformował, iż rada gminy tej kadencji musi podjąć jeszcze
uchwały okołobudżetowe, które będą podstawą do tworzenia budżetu na 2015 r. Radni
na komisjach, które odbyły się 14 października zgodnie przyjęli propozycję wzrostu
stawek podatku od nieruchomości o 0,4 proc., zgodnie z podanym wskaźnikiem przez
Prezesa GUS-u. W ubiegłym roku rada gminy utrzymała stawki na niezmiennym
poziomie z lat poprzednich. Obecny projekt uchwały został przygotowany
z uwzględnieniem wzrostu podatku od nieruchomości o 0,4 proc.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości i poprosił o pytania. Pytań nie było, wobec czego Przewodniczący
Rady przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
została podjęta – 8 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XLIII/320/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8f.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż proponowany wzrost podatku od
środków transportowych również wynosi 0,4 proc. i rada na wspomnianych komisjach
wspólnie przyjęła powyższą propozycję. Odczytał projekt uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i poprosił
o pytania.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: Panie i Panowie Radni, na
komisjach omawialiśmy te stawki, ale chciałbym się podzielić takimi przemyśleniami. Pan
Wójt zaproponował wzrost stawki o 0,4 proc. za środki transportowe. Ja co roku wykłócam
się o to, gdyż dla mnie rzeczą niezrozumiałą jest, że gmina Jeżewo, jako gmina biedna, nie
mająca pieniędzy, musimy brać kredyty żeby spłacać kredyty, pozwala sobie na to, że
mamy najniższe stawki podatku od środków transportowych, już nie w całym
województwie, ale generalnie jest tylko kilka gmin w Polsce, które mają podobne stawki do
naszych. Jakby się tak zagłębić, to mamy zawsze od paru lat podwyższane o wskaźnik,
który określa Prezes GUS-u, czyli o wskaźnik wzrostu cen i tak samo jest w tym roku.
Uważam, że należy z tym skończyć i wreszcie urealnić te stawki, bo jeszcze trochę
i będziemy wyglądać przy tych stawkach śmiesznie. Pan Przewodniczący podał stawki, ale
powiem, że przykładowo według danych, które otrzymali radni do zapoznania się, stawki
które są proponowane za np. samochody ciężarowe o zawieszeniu pneumatycznym, czyli
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton, mamy stawkę 589 zł, a stawka maksymalna jest
3.138 zł . Jestem daleki, aby forsować takie wysokie stawki, ale są stawki o 5 czy 6 razy
większe od tych proponowanych. Proponuję, abyśmy stawki podatku od środków
transportowych podnieśli w tym roku o 10 proc. wszystkie. Wtedy zaczniemy to wszystko

urealniać, bo w przypadku, jeśli tych pieniędzy nie ma, to komitet wyborczy „Kontynuacja”,
to jest dobra nazwa, ale powinno być jeszcze dopisane komitet wyborczy „Kontynuacja
biedy” i wtedy bym to zrozumiał, inaczej nie ma sensu. Proponuję żeby wnieść poprawkę na
10 proc. Jest to naprawdę znikoma część, bo jeśli mamy 589 zł czy 610 zł, a 10 proc. daje
nam 60 zł czy 61 zł, niech jest nawet 1.116 zł i jest to wtedy 111,60 zł w skali roku. Chyba
zależy nam, aby dochody gminy wzrastały, a nie były w marazmie i żeby potem na nas nie
„klnęli”, ci co przyjdą „po nas”.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: ale będą nas też „przeklinali”, jak zwiększymy te
stawki. Bo nie mamy na naszym terenie chyba takich bogatych przedsiębiorców, żeby
stawki były wysokie.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: ale te stawki nie są takie
wysokie. Porównać należy inne gminy. Czemu my nie mamy napisane np. jak przy
wymiarze nieruchomości ile zyskaliśmy za dany rok, ile wpłynęło do budżetu za 2014 r. –
1.222.305 zł, a planowane jest na 2015 r. – 1.225.964, wzrost o 3.500 zł, a przy transporcie
niech wzrośnie o 10.000 – 15.000 zł . Każda złotówka jest naszej gminie potrzebna i myślę,
że takie rozczulanie się, że przedsiębiorstwa nie będą mieć pieniędzy, nie wiem czy to ma
sens. Każdy człowiek, który pracuje od niego ZUS wyciągnie każdą złotówkę,
a z przedsiębiorstwami jest jak jest.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski zapytał: a jak jest Panie Przewodniczący?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: przedsiębiorca ma taką
możliwość, że inwestuje, też zapłaci, ale zainwestuje pieniądze i pobierze nadpłacony
podatek. Ja wnioskuję o 10 proc. i proszę o przegłosowanie.
Skarbnik Gminy powiedział: cieszę się, że Pan Radny wyszedł z takim wnioskiem, ja bym
ten wzrost rozszerzył o pozostałe podatki. Może dobrze byłoby w niewielkim stopniu, ale
też je podnieść. Dlaczego został zaplanowany taki wzrost w podatku ogółem, mając na
uwadze to co się działo w latach poprzednich, to przejąłem taką samą zasadę, bo
przypuszczałem, że rada nie zgodzi się na zwiększenie podatków, a wpływ środków do
budżetu jest potrzebny jak największy.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: przypominam, że już podjęliśmy
uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości, jeśli mielibyśmy rozszerzyć, to musimy
uchylić podjętą przed chwilą uchwałę, tak?
Skarbnik Gminy odpowiedział: nie.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: dziękuję.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: czy Pan Skarbnik jest nam
w stanie powiedzieć, jakie środki wpływają na chwilę obecną z podatków od środków
transportowych?
Skarbnik Gminy zapytał: od osób fizycznych, czy prawnych, czy łącznie?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: łącznie.
Skarbnik Gminy odpowiedział: łącznie to ok. 60.000 zł .
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: to o czym my mówimy, te
10 proc. to jest 600 zł .
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: to jest 6.000 zł .

Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: tak 6.000 zł, przepraszam.
Ale jest to większy wpływ o 6.000 zł i przynajmniej parking przy szkole podstawowej
w Laskowicach byłby zrobiony.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: 12-sty rok jestem radną i jeśli chodzi o podatki, to
zawsze zabierałam głos i jestem w „Kontynuacji” i będę ją popierała, dlaczego? Uderza to
we mnie, jako emeryta. Płacę już i tak wysokie podatki od nieruchomości i moja rodzina
również, gdzie jest transport i uważam, że mieszkając w tym środowisku, wzrost ten nie
jest potrzebny, w tak zwiększonym zakresie, wystarczy w tym, który omówiliśmy na
Komisjach. Podjęliśmy wszyscy decyzję, że jest wzrost o 0,4 proc. Dziękuję.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: jeśli podniesiemy podatek dla przedsiębiorców, to
i tak odbije się to na klientach. Wiadomo, że jeśli będą płacić więcej, to koszty usług też
będą większe.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: nasza rola, jako radnych
polega na tym, żebyśmy dbali o to, aby w budżecie były pieniądze.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: ja o tym wiem, ale nie można też tak traktować
ludzi, budżet gminy, to jak budżet rodzinny, jeśli nie ma pieniędzy, to nic nie zrobimy,
trzeba przystopować.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: jeśli chodzi o podatki, które
Pan proponuje, to przykład sąsiedniej gminy, kiedy gmina ta podniosła podatek od
środków transportowych, to duże przedsiębiorstwa zarejestrowały swoje samochody
w Grudziądzu.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: w ten sposób mieliśmy
tłumaczone to co roku, a ja jestem ciekaw, czy Pan Skarbnik zna propozycję stawek gmin
sąsiednich, czy ma Pan takie rozeznanie?
Skarbnik Gminy odpowiedział: nie mam.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: w gminie Cekcyn jest to co
rok wzrost o 7 proc., Osie też większe.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: bardzo bogate gminy Pan wymienia.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: dobrze, moja propozycja to
10 proc.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: przechodzimy do głosowania. Kto
z Państwa jest za tym, aby podatek od środków transportowych wzrósł o 10 proc.?
W wyniku przeprowadzonego głosowania propozycja Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy p. Kazimierza Żebrowskiego została odrzucona – 8 głosami „sprzeciwu”, 1 głosem
„za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Następnie Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania nad zaproponowaną stawką
przez Wójta Gminy w wysokości 0,4 proc., w wyniku którego stawka ta została przyjęta
9 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”.
Na zakończenie Pan Przewodniczący poprosił o ponowne głosowanie nad
przedstawionym projektem uchwały w brzmieniu odczytanym wcześniej
z zaproponowaną stawką 4 proc. W wyniku głosownia uchwała została podjęta
9 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”.

Uchwała Nr XLIII/321/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8h.
Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wprowadzenie. Wójt Gminy powiedział:
w Osłowie, gdzie jest remiza i świetlica, mieszkał Pan Krukowski, który zmarł. Pozostało
mieszkanie, które jest wycenione pod sprzedaż, dlatego proszę Wysoką Radę o zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze
przetargu lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w miejscowości Osłowo
i poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIII/322/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8i.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały, który został przedstawiony i omówiony
na posiedzeniu Komisji i poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec powyższego
przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta – 9 głosami „za,
1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XLIII/322/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
W związku z wyczerpaniem wskazanych punktów w porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt. Poinformował o piśmie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oświadczeniach majątkowych Wójta Gminy
i Przewodniczącego Rady Gminy Jeżewo, które zostały złożone zgodnie
z przepisami ustawy o samorządzie gminnym /pismo stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie przedstawił wniosek mieszkańca Jeżewa w sprawie nadania nazwy ulicy im.
Księdza kanonika Jerzego Borysiaka. Wnioskodawca we wniosku przedstawił
argumenty i prosi o decyzję. Pan Przewodniczący zaproponował, aby w związku z tym,
iż taka zmiana bądź propozycja czegoś nowego wymaga konsultacji społecznych
z mieszkańcami Jeżewa, to wnioskuje, aby wniosek tez został przekazy nowej radzie
gminy w nowej kadencji. Powiedział: sprawa ta dotyczy nazwy ronda w Jeżewie, więc

zostawmy to na nową kadencję, gdyż w obecnej rada nie zdążyłaby tego zadania
zrealizować /wniosek stanowi załącznik do protokołu/.
Pozostali członkowie rady gminy wyrazi zgodę i przekazanie wniosku do rozpatrzenia
przez nową radę gminy w nowej kadencji 2014 -2018.
Sołtys wsi Jeżewo p. Mirosław Brzozowski zapytał: chciałbym spytać o nieobecnych
radnych na dzisiejszej sesji, czy mają usprawiedliwienia?
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: usprawiedliwiony jest Pan Boguń,
Pan Kempiński i Pan Smoczyk, nie wiem co się dzieje z radną Angeliką Macura i radnym
Marianem Romanowskim, ale po sesji ustalę to.
Sołtys wsi Jeżewo p. Mirosław Brzozowski zapytał: czy jakieś konsekwencje zostaną
wyciągnięte?
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: najpierw muszę ustalić przyczynę
nieobecności, a później jeśli uznam, że jest niewystarczająca, to mamy możliwość
potracenia z diety.
Sołtys wsi Jeżewo p. Mirosław Brzozowski zapytał: czy ta obniżona dieta przechodzi na
resztę czy zostaje w budżecie?
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: środki pozostają w budżecie.
Uważam, że każdy radny, zostając radnym ma świadomość tego, że nie reprezentuje tylko
siebie, ale grono swoich wyborców. Jeśli ma rzeczywiście coś ważnego, co wpływa na jego
nieobecność, to rozumiem, bo nie radni ustalają terminy sesji, tylko ja na wniosek wójta.
Faktem jest, że dzisiejsza frekwencja jest niezadowalająca.
Sołtys wsi Jeżewo p. Mirosław Brzozowski powiedział: chciałaby jeszcze się odnieść do
propozycji podniesienia podatku od środków transportowych o 10 proc. Ja rozumiem
podniesienie dochodów gminy poprzez wzrost podatków, ale wydaje mi się, że nie jest to
jedno auto, tylko kilka, za które przedsiębiorcy musieliby płacić i nie jest to kwestia
kilkunastu złotych. Przedsiębiorców na terenie gminy jest mało i należy ich wspierać.
Stawka ta, która została przyjęta jest dobra i adekwatna do obecnej sytuacji na rynku. Jak
zauważyłem, to Pan był radnym cztery lata i w pewnym momencie można było z diety
zrezygnować i przeznaczyć na wzrost dochodów czy utrzymanie gminy. Takie jest moje
odczucie, bo jeśli widzę, że jest tak źle, to rezygnuję i przeznaczam na lepszy cel.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski powiedział: ja powiedziałem to, czego
wymagają ode mnie moi wyborcy. Dziękuję.
Wójt Gminy powiedział: w dniu dzisiejszym mieliśmy podjąć uchwałę o przekazaniu
cmentarza w Laskowicach parafii Laskowice. W związku z tym, że ustawodawca zapisał,
że mieniem komunalnym zarządza wójt gminy, stąd zostało przygotowane porozumienie,
które zostanie podpisane między wójtem, a proboszczem parafii, na przejęcie tego gruntu
wraz z nową częścią, która została wydzielona z gruntu gminnego pod zarząd parafii.
Wszystko zostało ustalone, łącznie z tym, jeśli ktoś z mieszkańców nie jest wyznania
katolickiego, to miejsce na tym cmentarzu dla niego będzie. Właścicielem tego gruntu
będzie gmina, a użytkującym parafia Laskowice. Dziękuję.
Sołtys wsi Jeżewo p. Mirosław Brzozowski zapytał: czy w Jeżewie, ta nowa część
cmentarza, też tak została przekazana naszemu proboszczowi?

Wójt Gminy odpowiedział: w tym czasie były inne przepisy i zostało to przekazane kurii
biskupiej, a kuria zarząd cmentarza przekazała parafii Jeżewo.
Sołtys wsi Jeżewo p. Mirosław Brzozowski zapytał: czy miejsca komunalne, są również
wyznaczone?
Wójt Gminy odpowiedział: tak są.
Radny Józef Śpica zapytał: czy podatek gruntowy jest płacony do gminy od cmentarzy?
Skarbnik Gminy odpowiedział: nie.
Wójt Gminy powiedział: grunty te zwolnione są zgodnie z ustawą, a gdyby były mieniem
komunalnym, trzeba byłoby określić zarząd i to rada gminy miałaby na to wpływ.
Ad.10.
Wobec braku dalszych pytań, czy przedstawianych wniosków Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w XLIII sesji i o godz.
1420 zamknął obrady.
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