PROTOKÓŁ NR II/2014
z obrad II sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r.
od godz. 1400 do godz. 1610 w sali Domu Kultury w Jeżewie
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności
udział wzięło 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Andrzej Sporysz. Spoza
Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżewie – p. Bożena Kowalska.
Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.

Porządek obrad /według załącznika do Postanowienia Komisarza Wyborczego
Nr 476/14 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Jeżewo
w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Jeżewo wybranego w ponownym
głosowaniu w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r./:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Jeżewo.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad II sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał Przewodniczący Rady
Gminy p. Dariusz Werkowski witając radnych oraz gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład
ustawowy Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co
stanowi quorum upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał.
Poinformował o złożonym piśmie przez radnego Andrzeja Sporysz, w sprawie
zrzeczenia się mandatu radnego kadencji 2014 – 2018, z dniem 2 grudnia 2014 r.
Nadmienił, iż żadnego uzasadnienia do tej decyzji radny nie podał.
Następnie przedstawił porządek obrad, zgodnie z załącznikiem do Postanowienia
Komisarza Wyborczego Nr 476/14 z dnia 3 grudnia 2014 r. Powiedział: w związku z tym,
iż na ostatniej sesji radni nie „opisali” się do stałych komisji rady i nie zostali również
wybrani Przewodniczący tych komisji, proponuję aby wprowadzić następujące zmiany do
zaproponowanego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie zaświadczenia w sprawie wyboru Wójta Gminy Jeżewo oraz złożenie
ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Jeżewo.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jeżewo,
b. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Jeżewo,

c. ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy, Przewodniczących komisji Rady Gminy i radnych,
d. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jeżewo.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad sesji.
Radny Sławomir Stefan powiedział: w regulaminie pracy rady, jest wpisane, że powinna
odbyć się konsultacja gminy, czyli informacja wójta, o tym, co się dzieje z naszą gminą.
Proszę o rozszerzenie porządku obrad o ten punkt, czyli przedstawienie informacji o stanie
gminy i sprawozdanie wójta gminy, z tego, co się wydarzyło w okresie międzysesyjnym.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: jest to sesja, na której Pan
Wójt ma złożyć ślubowanie, a żeby złożyć sprawozdanie, o którym Pan mówi, potrzebne są
szczegółowe informacje. Może przełóżmy ten temat na następną sesję, gdyż podejrzewam,
że Pan Wójt nie będzie przygotowany, aby ten punkt dzisiaj omówić.
Radny Sławomir Stefan powiedział: jest to tylko moja propozycja.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania nad
przyjęciem zaproponowanego punktu przez radnego Sławomira Stefan. W wyniku
głosowania propozycja radnego nie została przyjęta przez radę - 8 głosami „sprzeciwu”,
5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Następnie poprosił o głosowanie w sprawie porządku obrad w wersji wcześniej
zaproponowanej. Radni zaproponowany porządek obrad przez Przewodniczącego Rady
przyjęli – 8 głosami „za”, 4 głosami „sprzeciwu”, 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżewie
p. Bożenę Kowalską o wręczenie Panu Wójtowi zaświadczenia w sprawie wyboru na
funkcję Wójta Gminy Jeżewo. Po uroczystym wręczeniu zaświadczenia Pan
Przewodniczący poinformował, że objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą
złożenia ślubowania.
Wobec powyższego p. Mieczysław Walenty Pikuła wybrany na Wójta Gminy Jeżewo
w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r. złożył ślubowanie o następującej
treści:
„Obejmując urząd Wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.
Po złożonym ślubowaniu Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski w imieniu
radnych i swoim własnym złożył Wójtowi gratulacje z okazji wyboru i objęcia tak
zaszczytnej funkcji na nową kadencję 2014 – 2018, życząc owocnej pracy i współpracy
oraz wytrwałości w wykonywaniu swoich obowiązków.
Pan Wójt podziękował Przewodniczącemu oraz radnym za złożone gratulacje i życzenia,
nadmienił, iż ma nadzieję na dobrą współpracę z radą przez okres najbliższej kadencji
na rzecz mieszkańców gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy dalsze prowadzenie obrad sesji przekazał
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy p. Grzegorzowi Ziółkowskiemu.
Ad. 3a.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, jakie stałe komisje, zgodnie ze Statutem
Gminy funkcjonują, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczących
poszczególnych komisji.
Radny Henryk Rybak powiedział: chciałbym nadmienić, iż Pan Przewodniczący czytał
inną kolejność.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: tak, zgadza się,
przepraszam. Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w poszczególnych
komisjach. Przypominam, że radny może być członkiem tylko dwóch komisji.
Radny Henryk Rybak powiedział: zgadzam się z taką kolejnością, o której też mówi § 18
Statutu.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: tak, najpierw opisujemy się
do poszczególnych komisji, a następnie każda z komisji wybiera spośród swoich członków
przewodniczącego.
Wobec powyższego obecni radni zgłosili swoje kandydatury do pracy w stałych
komisjach Rady:
Komisja Rewizyjna: Grażyna Dalak – Ożóg, Józef Smoczyk, Wiesława Ziółkowska, Teresa
Kornacka, Tadeusz Makowski.
Komisja Ładu porządku, ochrony przeciwpożarowej, sportu, kultury i turystyki: Henryk
Rybak, Józef Smoczyk, Maciej Warczak.
Komisja Rozwoju gospodarczego, rolnictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych:
Marian Romanowski, Grażyna Dalak-Ożóg, Agnieszka Strzyżewska.
Komisja Ochrony środowiska, budżetu i finansów: Wojciech Młyński, Sławomir Stefan,
Józefa Manikowska.
Komisja Oświaty, zdrowia, spraw socjalnych mieszkańców, planowania przestrzennego
i budownictwa: Józefa Manikowska, Henryk Rybak, Wiesława Ziółkowska, Agnieszka
Strzyżewska, Marian Romanowski, Wojciech Młyński, Sławomir Stefan, Teresa
Kornacka.
Następnie prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składu
osobowego stałych komisji Rady Gminy Jeżewo i poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr II/4/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy, aby członkowie komisji wybrali
spośród swojego grono przewodniczącego komisji. Jednocześnie nadmienił, iż
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

Ad. 3b.
Po przerwie poprosił o nazwiska wybranych przewodniczących komisji. Zgłoszeni jako
przewodniczący zostali:
Pan Henryk Rybak – Przewodniczący Komisji Ładu, porządku, ochrony
przeciwpożarowej, sportu, kultury i turystyki.
Pani Grażyna Dalak - Ożóg – Przewodnicząca Komisji Rozwoju gospodarczego, rolnictwa
i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Pan Wojciech Młyński – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, budżetu
i finansów.
Do Komisji Oświaty spośród członków tej Komisji zostały zgłoszone dwie kandydatury
na Przewodniczącego i głosowanie w tej komisji zakończyło się „remisem”. Wobec tego
radny Józef Smoczyk zaproponował, aby wybrać przewodniczącego tej komisji
w drodze losowania.
Radny Marian Romanowski powiedział: zawsze w sytuacjach, w których pojawiał się
podobny problem, decydujący głos miał przewodniczący rady i rada już się dalej w tej
kwestii nie wypowiadała.
Radny Józef Smoczyk powiedział: ja składam wniosek, aby losować.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem
radnego Józefa Smoczyka. W wyniku głosowania wniosek radnego został odrzucany –
8 głosami „sprzeciwu”, 3 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”.
Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania nad wyborem przewodniczącego
Komisji Oświaty, zdrowia, spraw socjalnych mieszkańców, planowania przestrzennego
i budownictwa. Rada w wyniku przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego
Komisji wybrała p. Józefę Manikowską – 8 głosami „za”, 4 głosami „sprzeciwu”,
2 głosami „wstrzymującymi się”.
Następnie Wiceprzewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, którego zgodnie z zapisami Statutu wybiera Rada.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: proponuję Tadeusza Makowskiego?
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: czy wyraża Pan zgodę?
Radny Tadeusz Makowski odpowiedział: tak.
Radna Grażyna Dalak – Ożóg powiedziała: proponuję radnego Józefa Smoczyka.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: czy wyraża Pan zgodę?
Radny Józef Smoczyk odpowiedział: tak, wyrażam zgodę.
Wobec braku innych kandydatur Wiceprzewodniczący przeszedł do głosowania. Wyniki
głosowania: radny Tadeusz Makowski – 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący się”, radny Józef Smoczyk – 4 głosy „za”, 8 głosów „przeciw”, 2 głosy
„wstrzymujące się”. Zgodnie z wynikami głosowania Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej został radny Tadeusz Makowski.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru
przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Jeżewo i przystąpił do głosowania.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – 9 głosami „za”, 4 głosami „sprzeciwu”,
1 głosem „wstrzymującym się” .
Uchwała Nr II/5/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3c.
Pan Wiceprzewodniczący poinformował wszystkich radnych, jakie stawki
obowiązywały w poprzedniej kadencji rady, a następnie poprosił o propozycje.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: moja propozycja jest taka, aby zostały te same
stawki. My nie jesteśmy tu po to, żeby zarabiać, tylko pracować w czynie społecznym, więc
uważam, że diety powinny zostać na tym samym poziomie.
Wobec braku dalszych propozycji odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diety
dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
Przewodniczących komisji Rady Gminy i radnych, a następnie poddał projekt uchwały
pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr II/6/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3d.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował o obecnym wynagrodzeniu brutto Pana Wójta.
Zapytał czy są inne propozycje.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Pan Wójt
będzie pracował ostatnią kadencję i ma zamiar przejść na emeryturę. Wobec tego,
uważam że należałoby to wynagrodzenie podnieść.
Wójt Gminy powiedział: bardzo proszę, aby moje wynagrodzenie pozostało na tym samym
poziomie. Dziękuję.
Radny Wojciech Młyński powiedział: jestem innego zdania, mam orientację poprzez
wykonywaną pracę, ile zarabia dyrektor danego przedsiębiorstwa i jest to kwota 10.000 zł
netto. Uważam więc, że stanowisko wójta, jest jak stanowisko dyrektora, wobec tego
proponuję podnieść to wynagrodzenie. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: uważam podobnie i również
wnioskuję o podwyższenie wynagrodzenia do 10.000 zł brutto.
Wobec braku innych propozycji, odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jeżewo, w wysokości do 10.000 zł brutto. Następnie
przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta – 12 głosami „za”,
1 głosem „sprzeciwu”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr II/7/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4.
Wiceprzewodniczący poinformował radnych, iż do 1 stycznia 2015 r. muszą złożyć
oświadczenie majątkowe na początek kadencji, które składa się w terminie 30 dni, od
dnia złożenia ślubowania. Następnie poprosił o ustalenie lub podanie propozycji
zwoływania sesji, jak również posiedzeń komisji, które mogą jak do tej pory zwoływane
być w tym samym dniu, ale o innych godzinach, jak również posiedzenia te można
łączyć.
Radny Sławomir Stefan powiedział: radny zgodnie ze Statutem ma nawiązywać
współpracę z mieszkańcami swojego okręgu i ja odbyłem takie spotkanie z wyborcami
miejscowości Taszewo, którzy zwrócili się w formie pytań i uwag do Przewodniczącego
Rady /zakres pytań i uwag stanowi załącznik do protokołu/, jak również z przeprowadzonych
rozmów z mieszkańcami wynika, że bardzo „kuleje” przepływ informacji pomiędzy
urzędem gminy, a mieszkańcami.
Prowadzący obrady poprosił Pana Wójta o ustosunkowanie się do przedstawionych
uwag.
Pan Wójt powiedział: jest wiele pytań i proponuję, aby moje ustosunkowanie, nastąpiło na
następnej sesji, ponieważ chciałbym się przygotować, jak również porozmawiać
z pracownikami.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przeniesienie na najbliższą sesję rady,
wnioskowanych zagadnień.
Radny Wojciech Młyński powiedział: w imieniu mieszkańców pytam, co z ulicą Lipową, bo
ona się zapada i podobnie jest na ulicy Osiedlowej?
Wójt Gminy odpowiedział: na osiedlu po wielu latach, studzienki poszły lekko „w dół”.
Zlecenie na wykonanie możemy dać jutro, tylko musimy się zastanowić czym zapłacimy. Na
bieżąco poprawiamy, a też kanalizacja na tym odcinku jest do poprawienia.
Radny Wojciech Młyński powiedział: odnośnie tej drogi, to jeszcze należałoby coś zrobić
z TIR-ami, które tamtędy przejeżdżają, bo pod wiaduktem nie przejadą, więc znaleźli
drogę „na skróty” i jeżdżą przez osiedle. Myślę, że należy coś w tym zakresie zrobić.
Sołtys Jeżewa p. Mirosław Brzozowski powiedział: mam pytanie do Pana Wójta, odnośnie
artykułu, który ukazał się w „Czasie Świecia” i mam też propozycję dla Pana
Przewodniczącego i Szanownej Rady, aby sesje chociaż raz do roku były sesjami
wyjazdowymi, które umożliwią radzie, sołtysom czy gościom odwiedzenie danego
sołectwa, abyśmy zobaczyli, jak wyglądają nasze sołectwa. Chodzi też o to, aby radni
zapoznali się z gminą. Również mam propozycję odnośnie zaproszeń na sesje chociaż raz
na pół roku, czy raz na kwartał radnego powiatowego z najbliższej gminy, który mógłby
nam przedstawić sytuację w powiecie oraz radnego sejmiku w podobnej tematyce. Mam
też prośbę, aby nastąpiła większa współpraca między radą i sołtysami dla dobra
mieszkańców i mam też prośbę do Pana Wójta, aby po sesjach spotkał się z nami sołtysami,
w celu omówienia spraw sołeckich. Dziękuję.
Wójt Gminy odpowiedział: chciałbym nadmienić, iż został ogłoszony konkurs na
stanowisko poborcy w urzędzie za zaległości opłat za śmieci. Konkurs ten został odwołany
zarządzeniem Wójta, ponieważ po nowelizacji ustawy ma zostać zawarte porozumienie

między gminą, a urzędem skarbowym, który przydzieli gminie swojego poborcę
skarbowego dla ściągnięcia zaległości w tych opłatach. Ok. 29 % mieszkańców gminy nie
płaci za śmieci i to z różnych przyczyn.
Rozstrzygnięty też został przetarg na kanalizację ulicy Parkowej w Laskowicach wraz
z przepompowniami. Przetarg wygrała firma toruńska ROLLSTICK Toruń Sp. z o.o. Do
przetargu zgłosiło się 5 firm. Z urzędu marszałkowskiego mamy zagwarantowane
900.000 zł, a środki własne to też ok. 1 mln złotych. Po przetargu koszt tej inwestycji to ok.
1.500.000 zł, a dokładnie 1.495.630,15 zł brutto. Firma również musi złożyć oświadczenie,
dlaczego zaniżyła koszty tego przetargu.
Dobiega końca budowa chodnika ulicy Długiej w Laskowicach.
W „Czasie Świecia” ukazał się artykuł, w którym gazeta donosi, że przewodniczący komisji
wyborczych, pracujący w czasie wyborów, zostali wylegitymowani przez Policję i jest to
skandal w skali kraju. Nie wiem jak się do tego odnieść. Przewodniczący, którzy zostali
wylegitymowani byli zszokowani i zdziwieni tym faktem, a mają duże doświadczenie
w pracach takich komisji. Wobec tego Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej zaraz
w poniedziałek powiadomiła Komendanta Powiatowego Policji, o tym fakcie i do dzisiaj nie
mamy żadnych wyjaśnień. Na prośbę Przewodniczących komisji spotkałem się z nimi
w sobotę o godz. 900, gdzie złożyli stosowne oświadczenie. Jest to dla mnie dziwne
i niezrozumiałe, gdyż Policję wysyła zawsze oficer dyżurny, a policja „nie wchodzi sama”,
jeśli nie jest wzywana, więc była to manipulacja. We wtorek rozmawiałem z Komendantem
Wojewódzkim i pod nadzorem spraw wewnętrznych prowadzone jest dochodzenie w tej
sprawie, a my jesteśmy zainteresowani, kto to sprowokował. Nie dziwię się
Przewodniczącym, że poczuli się źle.
Radny Henryk Rybak zapytał: a nie zapytali tych Policjantów, dlaczego są legitymowani?
Wójt Gminy odpowiedział: w pierwszym momencie pomyśleli, że to akcja krajowa.
Oświadczenie, które zostało przygotowane przekazane będzie do „Czasu Świecia”, do
Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego oraz do Komisarza Wyborczego, bo takie
życzenie mieli Przewodniczący i na sobotnim spotkaniu zostało tak to uzgodnione.
Dziękuję.
Radny Wojciech Młyński zapytał: mam pytanie w sprawie śmieci, jeśli pod kuratelę urzędu
skarbowego trafi egzekucja za niepłacenie za śmieci, a nie płacą też ludzie biedni, to czy
jest możliwość jakiegoś umorzenia?
Wójt Gminy odpowiedział: wszystkie rodziny 2 +3 płacą, a w rodzinach powyżej 2 + 3,
dzieci są zwolnione z odpłatności. Jest składany wniosek do Wójta i jest możliwość
umorzenia w trudnych sytuacjach i są to podejścia indywidualne. Mamy z firmą ZUK
umowę na 3 lata, więc wiemy, że przez ten okres czasu opłata za śmieci nie wzrośnie.
Firma wystawia rachunek, a my musimy ten rachunek opłacić, jak mieszkańcy nie płacą, to
gmina musi niestety dołożyć.
Radny Wojciech Młyński zapytał: mieszkańcy zgłaszają problem ze styropianem. Gdzie go
wyrzucać, do śmieci mieszanych, czy segregowanych?
Wójt Gminy odpowiedział: zorientujemy się i poinformujemy, co z tym styropianem.
Radna Agnieszka Strzyżewska zapytała: czy są wydawane wnioski w sprawie karty dużej
rodziny?

Wójt Gminy odpowiedział: tak.
Radna Agnieszka Strzyżewska zapytała: czy jest możliwość, aby bardziej o tym
informować, np. na stronie internetowej, czy poprzez spotkania?
Wójt Gminy odpowiedział: oczywiście, przekaże pracownikom, którzy się tym zajmują.
Radny Wojciech Młyński powiedział: mam propozycję dla radnych, aby jeden raz w roku
z diety odłożyć środki i zakupić dla biednej rodziny np. kuchenkę czy pralkę lub inne
bardziej potrzebne rzeczy i przy współpracy z GOPS wskazać taką rodzinę, również sołtysi
mogą się do tego dołączyć.
Radny Sławomir Stefan powiedział: niech to będzie rodzina, której GOPS nie może pomóc,
bo kryterium dochodowe przekracza, więc z tej diety możemy pomóc my i zorganizować
jakąś konkretną rzecz, czy to zakup, czy remont. Jest to tylko propozycja.
Sołtys Jeżewa p. Mirosław Brzozowski powiedział: Pan Sobiechowski rozpoczął kontrolę
kuchenek gazowych i ich podłączeń, odpłatność za tę kontrolę to 10 zł, nikt nie jest
zmuszony do „poddania” się tej kontroli, ale dla pewności, że wszystko jest w porządku,
warto. Dziękuję.
Ad. 5.
Wobec braku dalszych wniosków czy zapytań Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w II sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1610 zamknął obrady.
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