PROTOKÓŁ NR III/2014
z obrad III sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 30 grudnia 2014 r.
od godz. 1000 do godz. 1200 w sali Domu Kultury w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Dariusz Werkowski – Przewodniczący Rady Gminy.
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności
udział wzięło 14 radnych. 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:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji VII 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 rok 2014,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,
c. przyjęcia budżetu gminy Jeżewo na 2015 rok,
d. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok,
e. uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015,
f. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin – Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy z siedzibą w Pruszczu.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad. 1.
Otwarcia obrad III sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał Przewodniczący Rady
Gminy p. Dariusz Werkowski 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
prawomocnych uchwał.

do

kontynuowania

obrad

i

podejmowania

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 –
13 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad z I i II sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do protokołu,
który w sposób zwyczajowo przyjęty jest zawsze do wglądu w biurze Rady oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeżewo.
Radny Sławomir Stefan poinformował, iż zapoznał się z protokołami udostępnionymi na
stronie internetowej i nie ma żadnych uwag. Nadmienił jednak, iż na ostatniej sesji
w dniu 8 grudnia, została podjęta uchwała Nr II/7/2014 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia wójta gminy, powiedział: co do pierwszej części tej uchwały nie mam
żadnych wątpliwości, bo taka uchwała została podjęta przez radę, jednak w odniesieniu do
uzasadnienia tej uchwały niezrozumiały jest dla mnie pierwszy akapit, o którym w ogóle
nie rozmawialiśmy. Więc proszę Pana Przewodniczącego o wyjaśnienie, bo treść
pierwszego akapitu nie była tematem głosowania”.
O godz. 10.15 na obrady sesji przybył radny Józef Smoczyk.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść pierwszego akapitu uzasadnienia wskazanej
uchwały.
Radny Sławomir Stefan powiedział: jest dla mnie niezrozumiałe umieszczanie takiej
„laurki” dla Pana Wójta w uchwale dotyczącej wynagrodzenia. Wójt jest normalnym
pracownikiem, który ma obowiązek pracować, tak samo, jak pracownicy urzędu, więc
wypisywanie „laurek” w takim miejscu jest dla mnie dziwne.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski powiedział: jest to kwestia gustu.
Radny Sławomir Stefan powiedział: to uzasadnienie jest elementem uchwały, a w tym
temacie nie dyskutowaliśmy.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wniosek
o podwyższenie wynagrodzenia zgłosiłam ja, na ostatniej sesji, ze względu na to, iż Pan
Wójt za kilka lat kończy pracę w związku z wiekiem emerytalnym. Podsumowałam to tym,
że powinien otrzymać podwyższę, ponieważ na to zasługuje. Kiedy w trakcie kampanii
wyborczej spotykałam się z mieszkańcami Czerska Świeckiego i Pięćmorgów, słyszałam
tylko pozytywne opinie, co do pracy Wójta i dlatego też wnioskując o zwiększenie
wynagrodzenia, mówiłam w imieniu tych mieszkańców. Wnioskuję, aby treść uzasadnienia
do tej uchwały pozostała bez zmian. Dziękuję.

Radny Wojciech Młyński powiedział: proszę Państwa, nie uważam, tak jak Pani Radna, bo
nie można podnosić komuś pensji, ponieważ przechodzi na emeryturę. Wspomniałem
o średniej krajowej dyrektorów w Polsce i uważam, że jest to najbardziej rzetelne
i odpowiedzialne do adekwatnych warunków. Natomiast w uzasadnieniu, podobnie jak
Pan Stefan, uważam że było za dużo o pracy gminy, gdyż my nie jesteśmy, aby to osądzać
i nie o to chodziło w tym wniosku. Dziękuję.
Radny Sławomir Stefan powiedział: wniosek, który Pani składała jest sformalizowany,
o czym można przeczytać w protokóle z tej sesji i co do treści uchwały nie mam żadnych
uwag, gdyż w sposób demokratyczny została przegłosowana, tylko do treści uzasadnienia
i jest to przesada.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski zapytał: czy zgłasza Pan wniosek o usunięcie
tego wpisu?
Radny Sławomir Stefan odpowiedział: tak, zgłaszam taki wniosek.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad złożonym
wnioskiem radnego Sławomira Stefan, o usunięcie pierwszego akapitu uzasadnienia do
uchwały Nr II/7/2014 o treści: „Panu Wójtowi po raz szósty zaufali mieszkańcy podczas
wyborów samorządowych i bardzo dobrze ocenili pracę Pana Mieczysława Pikuły.
Kierowany przez niego urząd przez ostatnie dwadzieścia dwa lata nie napotyka na
znaczące trudności, nie wchodzi w konflikty z mieszkańcami. Kierowany przez Wójta
urząd, to przede wszystkim pracownicy, którzy do pracy na zajmowanych stanowiskach są
przygotowani perfekcyjnie, co wykazują różnego rodzaju kontrole”.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został odrzucony – 7 głosami
„sprzeciwu”, 3 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”.
Radny Sławomir Stefan powiedział: zgadzam się z decyzją rady, nie podlega ona dyskusji,
ale czy Pan Przewodniczący nie zauważa, że następne uchwały będą kontestowane od
samego początku przez radnych, bo nie wiemy, co uchwalamy. Gdybyśmy na ten temat
dyskutowali, to nie ma problemu, moglibyśmy nad tym zagłosować, ale dochodzi do
sytuacji, że składa Pan podpis na pierwszej i drugiej stronie, gdzie o pierwszej stronie
wiemy, ale o drugiej już nie dyskutujemy. Chodzi mi tylko o to, żeby nie było sytuacji, że jest
coś ustalane, a my o tym nie rozmawiamy. Dziękuję.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania nad
przyjęciem protokołów z I i II sesji rady gminy. W wyniku głosowania protokoły zostały
przyjęte – 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Ad. 5.
Radny Henryk Rybak odczytał interpelację - zapytanie w sprawie wysokości
pozyskiwanych środków finansowych za korzystanie z hali sportowej w Jeżewie
w latach 2011, 2012, 2013, 2014 i czy środki wpłacone zostały do urzędu gminy czy do
innego podmiotu i na co zostały wydatkowane /pisemna interpelacja stanowi załącznik do
protokołu/.

Przewodniczący Rady poinformował, iż odpowiedź na złożoną interpelację zostanie
przedstawiona na następnej sesji.

W związku z brakiem innych wniosków czy interpelacji, Przewodniczący poprosił Pana
Wójta o przedstawienie informacji z pracy za okres międzysesyjny.
Ad.6.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego Rady
oraz wszystkich gości, następnie powiedział: w Czersku Świeckim odbyło się zebranie,
w którym oprócz Wójta uczestniczyła również Pani Radna Józefa Manikowska oraz Pani
Sołtys Ewa Ziuziakowska. Omówione zostały problemy tego środowiska z udziałem
mieszkańców, a głównym tematem spotkania był chodnik „idący” przez wieś. Chodnik ten
budzi kontrowersje, gdyż niektórzy z mieszkańców nie chcę tego chodnika. Jednak
większość mieszkańców opowiedziała się za chodnikiem, chociażby ze względów
bezpieczeństwa dzieci, ale też i dorosłych mieszkańców, gdyż ruch samochodowy na tym
terenie się zwiększył. Wyjaśniliśmy, co gmina będzie w najbliższym czasie robiła, czym
będzie dysponowała i jakie środki mogą zostać przeznaczone na miejscowość Czersk
Świecki.
Następne spotkanie, które się odbyło, dotyczyło porozumienia, które zostało podpisane
z Państwem Vogt w Laskowicach, ale po trzech dniach zostało przez Panią Vogt
zakwestionowane. Sprawa dotyczy chodnika w Laskowicach i teren mający połączyć ten
chodnik z ulicy Oskiej z ulicą Długą. Kontrowersyjne jest to, co Pani by chciała, w ramach
odszkodowania. Chciałaby, aby gmina płaciła jej kwartalnie odszkodowanie, za to, że
u niej na polu będą studzienki, gdyż odwodnienie musi przejść przez Jej pole i po części
przez pole Jej brata. Żąda kwartalnie kwoty 1.250 zł za 3 studzienki na polu. Jednakże
u Pana Lemańczyka są wyrażone zgody przez Państwa Vogt, więc prawdopodobnie
sprawa znajdzie się w sądzie. Próbowaliśmy się porozumieć, ale niestety nie udało się. Pan
Vogt wyraził zgodę na 300 zł miesięcznie za zlokalizowanie części studzienek na Jego polu,
ale Pani Vogt chce 1.250 zł . Uważam, że nie możemy na to pozwolić i należy przystąpić do
wywłaszczania tych pasów, na których kanalizacja czy chodniki będą przebiegać.
Radny Wojciech Młyński zapytał: czy Ci Państwo korzystają lub będą korzystać
z kanalizacji?
Wójt Gminy odpowiedział: chcą sobie wykopać szambo, aby nie korzystać z kanalizacji.
Radny Henryk Rybak zapytał: czy to przejście musi być za ulicą Oską, nie można
wcześniej, np.. przed nimi?
Wójt Gminy odpowiedział: niestety nie, a cała sprawa jest niesprawiedliwa społecznie, ze
względu chociażby na innych mieszkańców gminy.
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę kanalizacji wraz z przepompowniami przy ulicy
Parkowej w Laskowicach, na kwotę ok. 1.500.000 zł . Przetarg wygrała firma toruńska
ROLLSTICK Toruń Sp. z o.o. Do przetargu zgłosiło się 5 firm. Firma ta robiła już u nas
kanalizację z Jaszcza przez Czersk Świecki do Jeżewa i do dzisiaj nie odnotowaliśmy
żadnych awarii.
Odbyło się spotkanie dotyczące dalszej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Rozpoczęliśmy wspólnie z ZDW i Radą Sołecką Jeżewa budowę chodnika przy ulicy Leśnej.
Chcielibyśmy, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej inwestycji uczestniczył poprzez

materiał budowlany. Zależy nam na dobrej współpracy zarówno z Zarządem Dróg
Wojewódzkich, jak i Zarządem Dróg Powiatowych, ponieważ są efekty tej współpracy.
Z inicjatywy Radnego Sławomira Stefan byliśmy u Państwa Sobiechowskich w Dubielnie,
gdzie został spisany protokół z tego spotkania, w zakresie udzielenia pomocy, przy
uszkodzonym dachu, który zagraża ich życiu. Właściciele budynku złożyli wniosek
o „odcięcie” części budynku gospodarczego, w związku z uszkodzeniami, które znajdują się
na zadaszeniu. Musimy im pomóc, aby nie doszło do katastrofy budowlanej. Więc
w pierwszych dniach stycznia rozpoczniemy działania w tym zakresie. Dziękuję.
Radny Sławomir Stefan powiedział: nie chodzi o pomoc, bo Nam się tak chciało, tylko o to,
aby zapobiec nieszczęściu, a w konsekwencji utrzymywaniu tych dwóch rodzin przez
gminę w sytuacji, gdyby budynek uległ zawaleniu. Chodzi o uratowanie ich sytuacji
mieszkaniowej. Nakłady będą niewielkie, a udzielona pomoc pozwoli „odsunąć” sytuację, że
kolejna rodzina będzie korzystać z pomocy GOPS.
Radny Henryk Rybak zapytał: czy z urzędu marszałkowskiego przyszły środki finansowe,
na które czekamy?
Skarbnik Gminy odpowiedział: nie i nie przyjdą w tym roku, jak również dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska również nie otrzymamy do końca tego
roku. Wobec tego będzie zmiana do budżetu, o której powiem przy omawianiu projektu
uchwały.
W związku z tym, iż nie było dalszych pytań Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika
Gminy o wprowadzenie do uchwał budżetowych.
Ad. 7a, 7b, 7c, 7d.
Pan Skarbnik powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz wszystkich gości,
następnie powiedział: zmiany do budżetu gminy przedstawiają się następująco:
w załączniku nr 4 zmieniliśmy wysokość przychodów zaciągniętych pożyczek i kredytów
z 500.000 zł do 1.346.578 zł i deficyt zmniejszył się z 1.350.000 do 850.000 zł, ponieważ nie
otrzymaliśmy pożyczki, o której była mowa wcześniej, wobec czego deficyt się obniżył.
W wydatkach inwestycyjnych wprowadziliśmy następujące zadania: budowa odcinka sieci
wodociągowej w miejscowości Skrzynki na kwotę 5.535 zł, wykonanie nawierzchni z kostki
polbrukowej przy cmentarzu w Jeżewie na kwotę 48.000 zł i zmniejszyliśmy zadanie
inwestycyjne dotyczące sieci kanalizacyjnej z 500.000 zł do kwoty 50.000 zł .
W związku z tymi zmianami wydatki inwestycyjne zmniejszyły się z kwoty 3.077.135 zł do
kwoty 2.615.639 zł . Oprócz wykonanych przeniesień między działami, rozdziałami
w wydatkach i dochodach – dochody zwiększyły się o 28.591 zł z tytułu otrzymanych
dotacji oświatowych. Na ten rok po zmianach dochody budżetu gminy wyniosły
23.155.593,43 zł, wydatki 24.005,593,43, a deficyt wynosi 850.000 zł . Zmienia się
§5 uchwały budżetowej, w te sposób że: łączna kwota przychodów budżetu w wysokości
1.862.962 zł, w tym z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych na kwotę
1.346.588 zł, kwoty z tytułu innych rozliczeń – wolne środki na kwotę 477.384 zł,
przychody ze spłat pożyczek zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii

Europejskiej w wysokości 39.000 zł i rozchody budżetu na kwotę 1.012.962 zł . To tyle, jeśli
chodzi o uchwałę tegoroczną. Przechodząc do uchwały budżetowej na rok 2015, to
w załączniku nr 3 i w załączniku nr 8 wprowadziliśmy zmiany, które zgłosili Radni Pan
Henryk Rybak i Pan Sławomir Stefan. W związku z tym, iż pożyczkę zaciągniemy
w przyszłym roku, to wydatki inwestycyjne zwiększą się do kwoty 2.007.337 zł, a wydatki
budżetowe zwiększą się do kwoty 22.158.522 zł, natomiast dochody pozostają bez zmian –
21.308.522 zł, co zwiększa nam deficyt z kwoty 350.000 zł na kwotę 850.000 zł w roku
przyszłym. Otrzymaliśmy opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, które
dotyczą wyrażenia opinii: o projekcie budżetu Gminy Jeżewo i Wieloletniej Prognozie
Finansowej na 2015 rok, o możliwości sfinansowania deficytu na podstawie projektu
uchwały budżetowej na 2015 r. oraz o możliwości spłaty kredytu, opinia ta dotyczy spłaty
kredytu na poziomie 350.000 zł . Wszystkie te opinie są pozytywne /opinie RIO w Bydgoszczy
stanowią załącznik do protokołu/.

Po wprowadzeniu autokorekty do uchwały budżetowej o 500.000 zł, będę musiał złożyć
wniosek o kolejną opinię do RIO, jeżeli ją otrzymam, to poinformuję Państwa o jej treści.
Radny Sławomir Stefan zapytał: kiedy wpłynęły te opinie?
Skarbnik Gminy odpowiedział: opinie datowane są na 24 grudnia, a do urzędu wpłynęły
w dniu wczorajszym.
Zmiany, które były zgłaszane na Komisjach dotyczące funduszu sołeckiego w Dubielnie
i Taszewie, zostały uwzględnione. Jeśli chodzi o zmiany do budżetu na 2014 rok i do
uchwały budżetowej na 2015 rok, to z mojej strony wszystko. Dziękuję.
Radny Sławomir Stefan zapytał: na Komisjach były przedstawiane różne wersje,
perspektywy związane ze środkami finansowymi, którymi gospodaruje gmina. Zarówno
Pan Skarbnik, jak i Pan Wójt przedstawiali różne „wizje”. Czy zostało to w jakkolwiek
sposób skonkretyzowane, czy opierają się Panowie tylko na tym, że szukamy nowych
inwestorów? Czy też mają Panowie konkretniejsze plany na zwiększenie dochodów gminy?
Skarbnik Gminy odpowiedział: jedyną możliwością zwiększenia dochodów gminy jest
postawienie wiatraków i zwiększenie podatków własnych. Jeśli chodzi o założenia w tej
sprawie w formie jakiegoś planu, to nie mamy takiego opracowania na przyszłe lata.
Radny Sławomir Stefan powiedział: uważam, że należy myśleć o konkretnych rzeczach,
które należałoby rozpoznać i wprowadzić. Moim pomysłem jest element zwiększający
dochody własne gminy i jest to opłata adiacencka, która jest ciekawa. Pan Wójt stwierdził
na ostatnich spotkaniach, że teren gminy jest chętnie wykorzystywany do osadnictwa, a ta
opłata jest od ludzi, którzy „mają pieniądze”. Gmina cały czas inwestuje, a efektem tej
opłaty jest wydatek gminy, czyli naszych podatków na modernizację gminy. Myślę, że
należałoby zastanowić się, czy jest możliwość uzyskania konkretnych środków
finansowych. Poszukajmy jednego inwestora, ale konkretnego, ale żeby był progres, to
potrzeba jest dwóch inwestorów, gdyż z tego co wiemy, to jeden inwestor, firma Stalfors
kończy działalność i opłaty z tej firmy się zmniejszą. Jesteśmy więc na etapie zmniejszania,
a nie zwiększania.
Skarbnik Gminy powiedział: przygotujemy na najbliższą sesję taki materiał. Jeśli chodzi
o osoby, który osiedlają się na terenie gminy, to nie kupują ziemi bezpośrednio od gminy.
Pytanie polega na tym, czy właściciel, który ma już ziemię…

Radny Sławomir Stefan powiedział: ze względu na wzrost wartości ziemi, musi rozliczyć
się z gminą.
Skarbnik Gminy powiedział: czy poszczególni właściciele działek, którzy chcą się
wybudować na naszym terenie, rzeczywiście posiadają konieczną infrastrukturę, z której
można będzie te opłatę naliczyć.
Radny Sławomir Stefan powiedział: bardzo trudno będzie to ustalić, gdyż przy takiej ilości
inwestycji „prawo nie działa wstecz”, ale na przyszłość można o tym pomyśleć i przy
dużych inwestycjach, jak drogi, chodniki, kanalizacja czy wodociągi, gdyż to podnosi
wartość działek.
Skarbnik Gminy powiedział: oczywiście przygotuję ten materiał, ale z tego co wiem, to nie
są duże środki, a musiałby to być bardzo duże inwestycje w gminie, realizowane przez
nowe działki.
Wójt Gminy powiedział: opłata adiacencka polega na tym, że poprzez inwestycje
prowadzone na działce, czy to kanalizacja czy wodociągi, wzrasta wartość tej działki.
Możemy wprowadzić tę dodatkową odpłatność, po wycenie przez rzeczoznawcę. Drugim
sposobem uzyskaniu dochodu dla gminy, to odzyskanie VAT-u z urzędu skarbowego za
inwestycje związane z wodociągowaniem czy kanalizacją. Przez najbliższe 10 lat możemy
odzyskać ok. 1.100.000 zł . Będziemy w tym temacie rozmawiać z Naczelnikiem Urzędu
Skarbowego, aby też na czymś nie stracić. Jeśli chodzi o kwestie podwyższenia podatków
własnych, to zostawiam to radzie gminy.
Radny Sławomir Stefan powiedział: ta opłata dotyczy tego, kto jest właścicielem
ostatecznym, czyli nie płaci ten kto sprzedawał i nie dotyczy też handlu gruntami rolnymi
i leśnymi.
Radny Henryk Rybak powiedział: poruszałem już ten temat, na posiedzeniu Komisji, ale
też chciałbym zobowiązać Pana Wójta do tego, aby przyjrzał się środkom wydawanym na
prace interwencyjne. Można byłoby trochę zaoszczędzić w tym zakresie.
Wójt Gminy powiedział: obniżyłem już o 50 proc. w stosunku do roku 2014.
Radny Henryk Rybak powiedział: chciałbym abyśmy byli rzecznikami budżetu, który
uchwalimy i abyśmy naszych wyborców, mieszkańców, informowali, że w 2015 roku
możemy zrobić tylko jedną inwestycję, tj. kanalizację w Laskowicach i że mamy wspólną
politykę, a uchwalony budżet realizować będziemy, tak aby zmniejszyć deficyt, a rok 2016
będzie rokiem podobnym. Dziękuję.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2014, a następnie przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 14 głosami za”.
Uchwała Nr III/8/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok, który poddał pod
głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr III/9/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie w obradach sesji nie uczestniczyła radna Wiesława Ziółkowska.
Przewodniczący obrad przeszedł do odczytania projektu uchwały w sprawie przyjęcia
budżetu gminy Jeżewo na 2015 rok, który poddał pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta – jednogłośnie 13 głosami „za”.
Uchwała Nr III/10/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2015 rok, a następnie przeszedł do głosowania, w wyniku
którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr III/11/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radny Sławomir Stefan zapytał: kiedy gmina wyjdzie z długu?
Skarbnik Gminy odpowiedział: wszystko zależy od tego, jaka będzie polityka w latach
następnych. Bo budżet to zawsze tylko plan.
Ad. 7e.
W dalszej części Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, który
został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Komisji Rady. Wobec braku pytań czy
uwag przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
został podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr III/12/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do
Zgromadzenia Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy z siedzibą

w Pruszczu, informując, iż na posiedzeniu Komisji, Radni jednogłośnie ustalili, że osobą
do reprezentowania gminy „z ramienia” Rady będzie Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski. Wobec powyższego przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr III/13/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Kolejny punkt obrad sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski.
Radny Wojciech Młyński złożył ustny wniosek o oznaczenie białą farbą obrzeży
chodników, ze względów bezpieczeństwa.
Radny Sławomir Stefan poinformował, iż odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami
Ciemnik i Dubielna, którzy przedstawili swoje uwagi i prośby. Następnie odczytał
wnioskowane sprawy oraz przekazał je w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady
Gminy, jako notatkę nr 2, w celu stosownego ustosunkowania się /złożona notatka
nr 2 stanowi załącznik do protokołu/.

Radny Wojciech Młyński powiedział: Pan Sobiechowski zajmuje się kontrolą gazu,
a mieszkańcy informują, że z tej kontroli nie wystawia żadnych zaświadczeń, a pobiera
opłaty. W razie jakiegoś wypadku, mieszkańcy nie będą mieli żadnego potwierdzenia
o odbytej kontroli.
Radny Sławomir Stefan powiedział: kwoty, które pobiera za te kontrole też są różne, raz
jest to 5 zł, raz 10 zł . Nie ma żadnego potwierdzenia, że te środki pobrał i że
przeprowadził kontrolę.
Radny Wojciech Młyński powiedział: w odniesieniu do propozycji udzielenia pomocy
rodzinie poprzez zbiórkę środków finansowych z naszych diet, to sprzeciwu w tej kwestii ze
strony radnych nie było, więc chciałbym dzisiaj ten temat zamknąć i coś zorganizować.
Radny Sławomir Stefan powiedział: zgłosiło się dwóch radnych w tym temacie, którzy
przekazali określoną kwotę i teraz wspólnie z GOPS-em szukamy rodziny, której
moglibyśmy pomóc.
Radna Grażyna Dalak-Ożóg powiedziała: mieszkam na osiedlu w Laskowicach, na którym
działki kupione zostały od gminy. W tej chwili są tam 62 domy i kolejne są w budowie.
Wnioskuję o oznaczenie nazw ulic na tym osiedlu, tak jak jest to zrobione w pozostałej
części Laskowic.
Wójt Gminy powiedział: myślę, że przygotujemy te oznaczenia na wiosnę i zrobimy nazwy
ulic równe dla całych Laskowic.
Następnie Pan Wójt udzielił odpowiedzi na pytania i zastrzeżenia złożone przez
Radnego Sławomira Stefan zapisane w notatce nr 1 i przedstawione na sesji w dniu
8 grudnia 2014 r. Powiedział: w odniesieniu do pkt 1 i 2: na jednego pracownika
socjalnego przypada 2 tysiące mieszkańców gminy, mamy 3 pracowników socjalnych,
1 aspiranta i 1 kierownika. Aspirant nie jest pracownikiem socjalnym, wobec tego nie może
poruszać się po terenie, czyli nie przeprowadza wywiadów środowiskowych. Kierownik

również jeździ w teren. Pracownik wykonując swoje zadania, odwiedza rodziny dwa razy
w roku, a jeśli zostanie złożony wniosek o pomoc to częściej, aby stwierdzić, jakie zaszły
zmiany w danej rodzinie. Pracownicy GOPS-u starają się grzecznie i z pomocą podchodzić
do podopiecznych, wiedzą jakie mają zadania. Nastąpiła zmiana Kierownika, który
wprowadził nowe „porządki”, więc uważam, że wszystko jest na dobrej drodze.
Niezadowolone osoby będą zawsze, bo np. wstrzymana został pomoc, albo jej nie udzielono
z różnych przyczyn, więc co człowiek, to opinia. Przy GOPS działa Zespół
Interdyscyplinarny, więc rodziny, które potrzebują pomocy mają ją udzielaną. Jeżeli są
jakieś zastrzeżenia czy skargi, to wnoszone są na piśmie, gdzie wskazane jest, który
z pracowników był niegrzeczny w obsłudze petenta lub dlaczego sprawa danego
mieszkańca załatwiona została w ten, a nie inny sposób.
Radny Sławomir Stefan powiedział: pozwolę sobie zapolemizować, podając przykład
Państwa Sobiechowskich. Gdy zgłosiłem sprawę do urzędu, to w pierwszym momencie
usłyszałem: „nie, bo nie mamy takich możliwości; nie, bo nie pozwalają na to przepisy; nie,
bo nie”. Chodzi mi o taką formę. Teraz jest sprawa załatwiona, bo udało mi się te Panie
przekonać do współpracy. A urzędnik nie jest po to, aby zniechęcać petenta do złożenia
wniosku o pomoc, tylko ma go wysłuchać, zaproponować możliwe rozwiązania i nad tym
pracować.
Wójt Gminy powiedział: w odniesieniu do pkt 4, braki na stronie internetowej BIP zostały
pouzupełniane, a poszczególne działy wiedzą, że muszą na bieżąco informować
informatyka o zmianach, które powinny znaleźć się na stronie. Pkt 5 - niskie wyniki
egzaminów Szkoły Podstawowej w Jeżewie, myślę, że posiedzenia Komisji w ciągu roku
poświęcimy na ten temat. Może zaprosimy Dyrektorów szkół, nadzór pedagogiczny, czyli
Kuratorium np. na sesję. Ale uważam, że problem jest złożony, tak jak i ze strony szkoły,
tak i ze strony domu rodzinnego. Jako organ prowadzący nie możemy wchodzić
w kompetencje nadzoru pedagogicznego.
Radny Sławomir Stefan powiedział: szkoły mają w tej chwili wszelkie warunki techniczne
do tego, żeby te wyniki były lepsze.
Wójt Gminy powiedział: tak, szkoły mają teraz bardzo dobre wyposażenie, więc zostaje im
tylko nauka. W odniesieniu do punktu dotyczącego postawienia balustrad w Taszewie, to
postaramy się, aby do końca marca były. Odpowiedzi na dalsze zapytania udzielę na
następnej sesji, gdyż musimy rozpocząć sesję podsumowującą rok 2014. Dziękuję.
Ad. 9.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski podziękował
wszystkim zebranym za udział w III sesji VII kadencji Rady Gminy i o godz. 1200 zamknął
obrady.
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