PROTOKÓŁ NR V/2015
z obrad V sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 12 lutego 2015 r.
od godz. 1300 do godz. 1530 w sali Urzędu Gminy 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, jeden mandat nieobsadzony. Spoza Rady Gminy w obradach sesji
uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok,
b. powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Jeżewie.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad V 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 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 – 14 głosami
„za”.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad IV 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. Uwag do protokołu nie wniesiono, a więc
Pan Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie w wyniku, którego został przez Radę
przyjęty – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad. 6a.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok. Następnie poprosił, aby Przewodniczący Komisji
przedstawili propozycje planów pracy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Makowski przedstawił propozycje do planu
pracy /projekt planu pracy stanowi załącznik do protokołu/. Następnie Przewodniczący obrad poprosił
o pytania.
Radny Henryk Rybak powiedział: nie bardzo rozumiem sformułowanie dotyczące miesiąca
marca i października, gdzie jest mowa o kontroli zewnętrznej finansowo-rzeczowej jednostki
organizacyjnej. Jakiej jednostki organizacyjnej?
Radny Tadeusz Makowski odpowiedział: chodzi o jednostki finansowane z budżetu gminy.
Radny Henryk Rybak powiedział: takie sformułowanie nie może być, chyba że organizacji
pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy Jeżewo, a jeśli jednostki organizacyjne, to
jakie? Wszystkie?
Radny Tadeusz Makowski odpowiedział: jeśli ma się odbyć kontrola, to nie może być
wcześniej wiadome, kto będzie kontrolowany, a w której jednostce odbędą się kontrole, wie
Pan Przewodniczący.
Radny Henryk Rybak powiedział: nie zgadzam się, aby robić coś z zaskoczenia. Trzeba
określić jakie jednostki będą kontrolowane i w jakim terminie. Jest to enigmatyczne
sformułowanie – jednostka organizacyjna. Jakiej jednostki? Uważam, że to nie jest
prawidłowe.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: uważam, że nie ma potrzeby informowania
z wyprzedzeniem, kto będzie kontrolowany, ponieważ mija się to z celem.
Radny Sławomir Stefan powiedział: w Lasach Państwowych, Nadleśniczy otrzymuje
informację na początku roku, kiedy będzie kontrolowany i w jakim zakresie.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: ale nasze sprawy, to inna rzecz.
Radny Sławomir Stefan powiedział: ale my jako rada, nie jesteśmy żandarmami, tylko
samorządowcami.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: tak, ale kontrola ma być w jakimś stopniu sensowna.
Radny Sławomir Stefan powiedział: ale nam, może Pan taki plan kontroli przedstawić
i będzie to tylko do wiedzy rady.

Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: myślę, że wystarczy
uregulować kwestie sformułowania: kontrola organizacji pozarządowej finansowo-rzeczowa.
Wydaje mi się, że od konkretnych terminów można odstąpić, gdyż jest określone, że będzie to
w miesiącu marcu, więc wiadomo kiedy, a dopisać tylko, że kontrola dotyczy jednostki
pozarządowej.
Radny Henryk Rybak powiedział: każda jednostka, która będzie kontrolowana powinna
otrzymać informację o czasie kontroli, zakresie i podmiotowości tej kontroli.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: Komisja Rewizyjna, jeśli
będzie przystępowała do kontroli, to na pewno taką informację wyśle, ale w planie pracy nie
trzeba tego określać.
Radny Sławomir Stefan powiedział: Komisja Rewizyjna działa na zlecenie rady gminy.
Radny Henryk Rybak powiedział: trzeba określić, które jednostki będą kontrolowane, można
wymienić wszystkie, ale powinno zostać to określone.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: jest to określone w regulaminie, w statucie, jakie
jednostki działające na terenie gminy są finansowane przez gminę.
Radny Henryk Rybak powiedział: z tego punktu nie wynika, jakie jednostki mają być
kontrolowane.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: Komisja Rewizyjna otrzymała od nas mandat dla
swojej pracy i nie musimy się teraz „rozdrabniać”, bo nic nie zdążymy zrobić, a terminy
biegną. Uważam, że Pan Przewodniczący ze swoją Komisją zrobił wszystko, aby było jasno
i przejrzyście. Możemy zmienić na jednostki pozarządowe i będzie dobrze.
Radny Henryk Rybak powiedział: nadal nie jest określone, które będą badane, z tego nic nie
wynika.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony
protokół, który przedstawiony zostanie radzie gminy i będzie omówiony.
Radny Henryk Rybak zapytał: rozumiem, ale dlaczego nie można pewnych rzeczy określić?
Radny Sławomir Stefan powiedział: plan to plan i ma być zrealizowany.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: i będzie zrealizowany, ale uważam, że podawanie
takich informacji wcześniej jest bezcelowe. Kontrola powinna coś wnosić.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: a jak wiadomo wcześniej, to zawsze można zrobić
porządek.
Radny Sławomir Stefan powiedział: ma być porządek w jednostkach.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski powiedział: porządek powinien być cały czas.
Radny Sławomir Stefan powiedział: oczywiście.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: jeśli wiadomo kiedy odbędzie się kontrola, to można
się szybko przygotować i okazuje się, że jest w porządku, a może wcale tak nie być.
Radny Wojciech Młyński powiedział: jeżeli kontrola będzie zapowiedziana szybciej, to jedna
jednostka się przygotuje, a inna nie.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: jak będzie kontrola
zapowiedziana, to i tak trzeba powiadomić, bo wiadomo, że nie jedzie się „w ciemno”.
Proponuję zmienić na jednostki pozarządowe i w miesiącu marcu i październiku.
Radny Henryk Rybak zapytał: drugi raz kontrola tych samych jednostek?
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: nie, innych.
Radny Henryk Rybak zapytał: a skąd to wiadomo?

Radna Wiesława Ziółkowska odpowiedziała: jeśli w marcu zostanie skontrolowana jedna
jednostka, to w miesiącu październiku inna.
Radny Henryk Rybak zapytał: to dlaczego nie można tego napisać?
Radny Józef Smoczy powiedział: nie muszą być kontrolowane wszystkie, tylko część.
Radny Henryk Rybak powiedział: oczywiście, ale trzeba określić jakie. Po co te tajemnice,
aby kogoś na czymś „złapać”?
Radna Józefa Manikowska powiedziała: uważam, że należy zastawić tak jak jest. Będzie
kontrola, będzie protokół. Jeśli rada gminy nie będzie zadowolona z wyników kontroli, to
zawsze można poprawić czy zmienić. Jeśli Komisja Rewizyjna taki plan zaakceptowała, to
znaczy, że chce tak pracować.
Wobec braku dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania nad
zaakceptowaniem planu pracy Komisji Rewizyjnej, po wprowadzeniu zmiany w miesiącu
marcu i październiku, tj.: Kontrola zewnętrzna finansowo-rzeczowa jednostek
pozarządowych.
W wyniku głosowania proponowany plan Komisji Rewizyjnej został przyjęty 10 głosami
„za”, 2 głosami „sprzeciwu”, 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Ładu, porządku, ochrony
przeciwpożarowej, sportu, kultury i turystyki Pana Henryka Rybaka o przedstawienie planu
pracy komisji /projekt planu pracy stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Ładu (…) w trakcie omawiania planu pracy poprosił o wykreślenie
pkt 8, ponieważ tematyka tego punktu nie jest kompetencją komisji oraz poprosił
o przeniesienie pkt 10 z miesiąca czerwca na miesiąc luty. Powiedział: patrząc na
przygotowane plany pracy komisji, widzę pewne problemy w związku z opracowywaniem tych
planów, gdyż niektóre zagadnienia się dublują. Taki podział na komisje nie jest dobry.
Przygotowałem propozycję podziału nazw komisji, który mógłby być łatwiejszy do pracy, np.:
Komisja Rewizyjna bez zmian, Komisja ładu, porządku, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska, Komisja oświaty, sportu, kultury, turystyki, zdrowia i spraw socjalnych, Komisja
rozwoju gospodarczego, rolnictwa, planowania przestrzennego i budownictwa, Komisja
budżetu, finansów i pozyskiwania środków zewnętrznych. Można byłoby coś z tym zrobić,
zmienić, gdyż lepiej by się pracowało i oczywiście łączyć posiedzenia i pracę poszczególnych
komisji.
Radny Maciej Warczak powiedział: zostawmy tak jak jest na ten rok, a pomyślmy o zmianie
przed rokiem 2016.
Radny Sławomir Stefan powiedział: na poprzedniej sesji zaproponowałem, aby Pan
Przewodniczący z Przewodniczącymi Komisji przedyskutowali ten temat i widzę, że Pan
Rybak temat przemyślał. Więc albo coś z tym robimy, albo zostawiamy sprawę do grudnia.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: zostawiamy tak jak jest i zaczynamy pracę.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania do przedstawionych propozycji Komisji.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: czy Komisja chce się zająć
organizacją wypoczynku letniego, czy informacją co jest planowane?
Radny Henryk Rybak powiedział: słuszna uwaga, chodzi o informację jakie podmioty, co
organizują i jakie środki zostaną przeznaczone.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: to może wpisać: uzyskanie
informacji?

Radny Henryk Rybak powiedział: tak, informacja na temat organizacji wypoczynku.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: mam propozycję, aby wykreślić pkt 6, gdyż temat ten
ma już Komisja Rewizyjna i uważam, że należy zostawić to właśnie tej Komisji, a tematyka się
powtarza.
Radny Henryk Rybak powiedział: moja komisja nazywa się ładu i porządku publicznego, to
chciałbym zająć się tą tematyką, uzyskać informacje jak to wygląda.
Radny Sławomir Stefan powiedział: a Komisja Rewizyjna patrzy w dokumenty i na pieniądze.
Radny Wojciech Młyński powiedział: może ustalmy, że zbieżne tematy komisji zostaną
przedstawione na jeden miesiąc i posiedzenia tych komisji zostaną połączone i będzie to
nawet lepsze dla osób, które na posiedzenia komisji będą zapraszane.
Radna Grażyna Dalak-Ożóg powiedziała: z doświadczenia wiemy, że plan, a wykonanie to
bardzo duża różnica, plan zawsze można zmienić. Są to nasze projekty, które zawsze w ciągu
roku możemy zmienić.
Wobec braku dalszych uwag, Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem
planu pracy po zmianach. W wyniku przeprowadzonego głosowania przedstawione
propozycje zostały przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju gospodarczego, rolnictwa i pozyskiwania środków
zewnętrznych p. Grażyna Dalak-Ożóg przedstawiła plan pracy komisji /projekt planu pracy
stanowi załącznik do protokołu/.

Radny Józef Smoczyk powiedział: może zamiast „organizacja dożynek”, wpisać „informacja
dotycząca organizacji dożynek”.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: informacja o realizacji programu azbestowego na
miesiąc wrzesień-październik za 2014, a założenia na 2015 rok, to chyba trochę za późno,
lepiej na 2016 rok, jeśli program będzie realizowany.
Pan Wójt powiedział: mam propozycję, aby ten punkt zapisać: informacja o realizacji
Programu azbestowego w 2014, zaangażowanie prac w 2015 r. oraz założenia na 2016 r.
W związku z brakiem pytań czy dalszych uwag, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do
głosowania nad planem pracy po zaproponowanych zmianach. W wyniku głosowania plan
pracy został przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.
W dalszej części o przedstawienie projektu planu pracy poproszony został Przewodniczący
Komisji Ochrony środowiska, budżetu i finansów, Pan Wojciech Młyński /projekt planu pracy
stanowi załącznik do protokołu/. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o pytania lub uwagi.
Pytań ani uwag nie było, wobec czego przeszedł do głosowania, w wyniku którego plan pracy
został przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Poproszona została Przewodnicząca Komisji Oświaty, zdrowia, spraw socjalnych
mieszkańców, planowania przestrzennego i budownictwa Pani Józefa Manikowska,
o przedstawienie propozycji do planu pracy komisji /projekt planu pracy stanowi załącznik do
protokołu/. Powiedziała: wszystkie propozycje członków Komisji zostały w tym planie ujęte
i proszę radę gminy o przeanalizowanie przedstawionego planu.
Następnie zaproponowała, aby zmienić punkt dotyczący spotkania z dyrektorami szkół
w miesiącu marcu i październiku oraz poprosiła o wykreślenie w miesiącu marcu pkt 1b,
powiedziała: do tej pory zawsze jako radni byliśmy proszeni na uroczystości szkolne, też nie
wszędzie, ale uważam, że powinno być tak jak do tej pory, że na zaproszenia szkoły braliśmy

udział w uroczystościach, a nie według harmonogramu. Dlatego proszę o dyskusję w tych
tematach.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: chciałbym nawiązać do
tematyki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego uchwalania, bo
uchwalać komisja nie może, jedynie opiniować, a co do pkt 2, to może wpisać ustalenie
sposobu kontaktów rady gminy ze szkołami, co spowoduje dużo możliwości, ale żadnych
zobowiązań.
Radny Henryk Rybak powiedział: chodzi o to, aby przedstawiciele rady gminy uczestniczyli
w uroczystościach czy imprezach szkolnych. Jeśli nie zostanie to określone, to wtedy będziemy
w nich uczestniczyć doraźnie.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: może Pan Rybak powie, jak sam zapraszał członków
Komisji Oświaty czy radnych na imprezy szkolne, bo Pan Wójt i Przewodniczący Rady Gminy
byli zapraszani, ale Komisja Oświaty nie.
Radny Henryk Rybak powiedział: zapraszałem Pana Wójta i Przewodniczącego Rady na
dwie uroczystości szkolne w roku, a przykro mi było, że Dyrektorzy Szkół nigdy nie byli
zapraszani na posiedzenia Komisji Oświaty, czyli radni byli bardziej zorientowani
w sprawach szkolnych, niż dyrektorzy.
Radny Sławomir Stefan powiedział: wydaje mi się, że Panu Rybakowi chodzi o to, żeby
ustalić, czy mamy brać udział w spotkaniach szkolnych, jeżeli Pan Wójt czy Pan
Przewodniczący nie będą mogli, to z rady ktoś powinien w tych imprezach uczestniczyć.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: ale nie ma to mieć formy harmonogramu.
Radny Sławomir Stefan powiedział: to niech to będzie: ustalenie kontaktów ze szkołami,
a spotkania z dyrektorami szkół w miesiącu marcu i wrześniu, to dwie różne kwestie.
W miesiącu marcu chcemy się dowiedzieć, co można zmienić, co jest potrzebne, jakie środki
finansowe są potrzebne na określone cele, a w październiku chcemy się dowiedzieć, czego
szkoły dokonały.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: dobrze, to możemy te punkty zostawić.
Radna Agnieszka Strzyżewska powiedziała: w pkt 2 jest informacja dotycząca spotkania
z asystentem rodziny, wiem, że w chwili obecnej nie pracuje taka osoba, jest rozpisany
konkurs na to stanowisko. Jednak, na nasze spotkanie, będzie za wcześnie, aby z nowym
asystentem rodziny rozmawiać, więc proponuję również wykreślenie tego z punktu 2.
Wobec barku dalszych propozycji Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku
którego plan pracy po zaproponowanych zmianach został przyjęty jednogłośnie – 14 głosami
„za”.
Następnie Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok, w wyniku którego
uchwała została podjęta 14 głosami „za".
Uchwała Nr V/16/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6b.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad, odczytał projekt uchwały
w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Jeżewie i poprosił o pytania.
Radny Józef Smoczyk zapytał: jaki był poprzedni skład Rady Społecznej?
Wójt Gminy odpowiedział: Radzie Społecznej z ustawy przewodniczy Wójt,
a przedstawicielem Wojewody był i jest Pan Roman Dobrzyński, którego kandydaturę
zaopiniowała pozytywnie Pani Wojewoda. Panowie Grzegorz Ziółkowski i Lech Kempiński
byli członkami tej Rady w poprzedniej kadencji, są przeszkoleni, mają doświadczenie
i dlatego moja propozycja jest taka, aby dalej tę pracę kontynuowali. W ostatnim czasie
mieliśmy zmiany w Przychodni wśród lekarzy stomatologów, nastąpi najprawdopodobniej
zmiana lekarza ginekologa, pozostali lekarze pracują bez zmian. Są plany rozbudowy
Przychodni o rehabilitację, gdyż przepisy nakazują zespolenie punktu medycznego
z rehabilitacją. Uważam, że w chwili obecnej Gminna Przychodnia pracuje dobrze, jest
stabilność. Mamy nadzieję, że tak będzie nadal. Najważniejsze jest też to, że Przychodnia ma
stabilną sytuację finansową.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: w związku z tym, iż moja
kandydatura została zaproponowana do pracy w Radzie Społecznej, chciałbym abyście
potraktowali moją kandydaturę jako propozycję Pana Wójta, a rada gminy zdecyduje, kto ma
ją reprezentować w tych strukturach.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: uważam, że jeśli Ci członkowie sprawdzili się
w poprzedniej kadencji w pracy Rady Społecznej, to mogą to kontynuować.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski zapytał: czy są inne propozycje?
Wobec braku innych propozycji, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad
przedstawionym projektem uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
podjęta została 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr V/17/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: chciałabym się dowiedzieć o źródła finansowania
rehabilitacji?
Wójt Gminy odpowiedział: z oszczędności własnych i ze środków Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała: czy my, jako rada gminy mamy wpływ na rodzaj
rehabilitacji? Czy pozostanie na tym co jest, czy można o coś poszerzyć?
Wójt Gminy odpowiedział: zostanie na tym co jest.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: bo myślałam o rehabilitacji Amazonek, wiem, że
jest ich sporo na naszym terenie i wiem, że Pani Rehabilitantka ma też przeszkolenie w tym
kierunku.
Wójt Gminy odpowiedział: spróbujemy w tym zakresie zadziałać.
Radny Sławomir Stefan powiedział: chciałbym prosić, aby wprowadzić informację
o możliwości rehabilitacji poprzez krioterapię, bo nigdzie takiej informacji nie ma,
a krioterapia już działa i uważam, że taka informacja powinna być dostępna dla
mieszkańców, chociażby na stronie internetowej.

Ad. 7.
Kolejny punkt obrad sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski,
który poinformował o możliwości skorzystania ze szkoleń dla radnych. Odczytał list
gratulacyjny dla uczestniczki z gminy Jeżewo, mieszkanki Belna, która wzięła udział
w zajęciach profilaktycznych i konkursach związanych z kampanią „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił petycję w sprawie chodnika od Księży
Werbistów na ulicy Długiej w Laskowicach przez przejazd kolejowy do przystanku
autobusowego w Lipnie. Poinformował, że inicjatorką tej petycji jest Pani Anna Makar /petycja
stanowi załącznik do protokołu/.

Pan Wójt powiedział: sprawa ta była zgłaszana już wcześniej do Zarządu Dróg
Wojewódzkich, bo po zakończeniu budowy chodnika na ulicy Długiej i Oskiej można byłoby
rozpocząć prace w tym kierunku. Prawdopodobnie, po wstępnych rozmowach otrzymamy
materiał od Zarządu Dróg Wojewódzkich na ten cel i ZDW będzie zajmował się przetargiem.
Gmina musi znaleźć środki na zrealizowanie tej inwestycji w ramach Drogowej Inicjatywy
Samorządowej. Przystanek autobusowy zostanie przeniesiony do drogi w kierunku Lipna, jak
również chcemy zmienić wiatę przystankową, chyba że ten betonowy przystanek uda się
przenieść.
Radny Henryk Rybak zapytał: jak daleko zostanie położony ten chodnik?
Wójt Gminy odpowiedział: od Zakonu Księży Werbistów do nowego przystanku
autobusowego.
Radny Sławomir Stefan zapytał: kto będzie robił ten przystanek?
Wójt Gminy odpowiedział: gmina, bo są w gestii gminy.
Radny Sławomir Stefan zapytał: na drodze wojewódzkiej?
Wójt Gminy odpowiedział: tak.
Radny Sławomir Stefan zapytał: a w Taszewie jest jaka droga?
Wójt Gminy odpowiedział: powiatowa, ale to była inwestycja powiatowa, w której była
wszystko zapisane, oprócz oświetlenia.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo złożone przez Pana Bogdana Kołtonowskiego
w sprawie harmonogramu utwardzania dróg gminnych, a w szczególności podania terminu
utwardzenia ulicy Sportowej na odcinku od ulicy Szkolnej do stadionu /pismo stanowi załącznik
do protokołu/. Poinformował, iż taki harmonogram został przez radę gminy poprzedniej
kadencji przyjęty w dniu 30 października 2014 r. i ten harmonogram zostanie przesłany Panu
Kołtonowskiemu, celem zapoznania się.
Radna Teresa Kornacka powiedziała: chodzi mi o kwestię, którą poruszył radny Stefan na
ostatnim spotkaniu, że radny nie może być sołtysem.
Radny Wojciech Młyński powiedział: nie chodziło o kwestię, że nie może, tylko że nie
powinien.
Radna Teresa Kornacka powiedziała: mam poradnik radnego i sołtysa, w którym jest
napisane, że nie ma zakazu łączenia funkcji radnego z funkcją sołtysa.
Radny Sławomir Stefan powiedział: powiedziałem, że są dylematy prawne w tym zakresie,
a nie że są zakazy. Również mam materiał w tym temacie i chodzi tylko o dylematy prawno-

etyczne. Jest o tym zapis w protokole z ostatniej sesji. Kwestia ta miała zostać sprawdzona
przez Pana Wójta i czy coś w tym zakresie zostało zrobione.
Radny Wojciech Młyński powiedział: nie dotyczy to radnych – sołtysów obecnych, tylko
przyszłych wyborów, które będą miały miejsce.
Radny Sławomir Stefan powiedział: jest to kwestia interpretacji, ale będzie problem
w praktyce.
Radny Maciej Warczak powiedział: nie będzie problemu, jeśli mieszkańcy mnie wybiorą, bo
taka jest ich wola, to nie ma żadnego konfliktu.
Radna Agnieszka Strzyżewska powiedziała: głównie chodzi o te dylematy prawno-etyczne.
Radna Teresa Kornacka powiedziała: ale praca sołtysa jest inna i radnego też jest inna.
Radny Maciej Warczak powiedział: uważam, że jest Pan w błędzie.
Wójt Gminy powiedział: każdy musi we własnym sumieniu zdecydować. Teraz mamy bardzo
ważną sprawę, dotyczącą zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim
i w tym temacie przygotowany został projekt uchwały, który chciałbym na wniosek
wprowadzić. Po spotkaniu z Radą Sołecką i Komisją Rewizyjną sołectwa Czersk Świecki oraz
po spotkaniu z rodzicami klas III, IV i V, Radą Szkoły, jest decyzja, aby nie likwidować
całkowicie, ale na razie ograniczyć stopnie organizacyjne klas IV – VI. Pani Dyrektor
odbędzie jeszcze spotkanie z rodzicami klas I i II w tym temacie. Ograniczenie stopnia
organizacyjnego należy przeprowadzić przy współpracy ze szkołą i rodzicami. Zostanie
również zorganizowane spotkanie z mieszkańcami Czerska Świeckiego, aby Oni też mogli
wypowiedzieć się w tej sprawie. Musimy też wykazać oszczędności. Jeśli chodzi o utrzymanie
ucznia w szkole podstawowej w Czersku Świeckim jest to kwota 1.100 zł, a w szkole w Jeżewie
czy w Laskowicach jest to kwota 300 zł i taka jest różnica. Powiadomienia dla rodziców są
już przygotowane, Kuratorium Oświaty również zostanie poinformowane. Uchwała ta jest
początkiem całego procesu, ale zakończymy, jeżeli będzie akceptacja rodziców i mieszkańców,
chociaż w większej części. Wynikają z tego również nowe możliwości dla uczniów, możliwości
edukacyjne. Większa szkoła, większe możliwości.
Radny Sławomir Stefan powiedział: te 1.100 zł kosztów, to koszty stałe i zmienne. Ilość dzieci
się zmniejszy, a budynek zostanie, więc koszty utrzymania będą. Jak Wójt chce podejść do
kwestii nauczycieli, zabezpieczenia ich pracy, jakie są plany odnośnie tego budynku za kilka
lat i alternatywa dla mieszkańców, w sytuacji całkowitej likwidacji tej szkoły?
Wójt Gminy odpowiedział: jeśli prześledzimy nadgodziny w szkołach, to widzimy, że nie
zapewnimy wszystkim etatów. Są zatrudnieni nauczyciele na czas określony, więc ten czas
pracy nie zostanie przedłużony, kończy się umowa, więc nie ma problemu. Jedna z Pań może
przejść na emeryturę, a nauczyciele, którzy są na godzinach, mają też etaty w innych
szkołach. Ogólnie potrzebne byłyby 2 pełne etaty i chyba je znajdziemy.
Radny Sławomir Stefan zapytał: czyli nikogo nie zwalniamy?
Pan Wójt odpowiedział: nie, a w momencie całkowitej likwidacji, obiekt szkolny przeznaczony
zostanie na dom dziennego pobytu dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Na terenie
gminy mamy wielu mieszkańców, którym taki ośrodek by się przydał.
Radny Józef Smoczyk zapytał: czy dzieci przechodzą do Jeżewa od 1 września?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, dzieci klas IV – VI, a dzieci klas 0 – III zostają w Czersku
Świeckim. Dzisiaj proszę tylko o podjęcie tej uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia tej

placówki. Dzieci, które przejdą do Jeżewa, mają zabezpieczony dowóz do szkoły i po lekcjach
do domu.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim w Szkołę Filialną Zespołu Szkół
w Jeżewie, a następnie przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 12 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr V/18/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radna Grażyna Dalak-Ożóg zapytała: na terenie Laskowic jest młody sportowiec, który
zdobywa bardzo duże osiągnięcia w dyscyplinie sportowej jaką są biegi i czy jest jakaś
możliwość wsparcia finansowego takich osób.
Wójt Gminy odpowiedział: nie ma.
Radny Wojciech Młyński powiedział: ale nie jest to zły pomysł, można byłoby w tej kwestii
coś zrobić. Może naszych sportowców w jakiś sposób docenić, podziękować, że reprezentują
naszą gminę. Pokazać w ten sposób, że ich wspieramy i może byłoby to też jakąś motywacją
dla tych osób.
W dalszej części radny Wojciech Młyński złożył wnioski w sprawie: facebooka gminy
Jeżewo, na którym jest za mało informacji z terenu całej gminy, jak i informacji o działalności
niektórych klubów sportowych; znaków interaktywnych przy szkole w Jeżewie, przy
skrzyżowaniu przy cmentarzu oraz w sprawie wsparcia finansowego młodzieży szkolnej
dotyczącego wyjazdu na spotkanie z prof. Miodkiem.
Radny Henryk Rybak zapytał: co z parkiem w Laskowicach? Mur się za chwilę przewróci.
Pan Wójt odpowiedział: przypomnę się Panu Nadleśniczemu, ale też oczekuję na wizytę
Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych, więc będzie okazja również w tym temacie
porozmawiać.
Radny Henryk Rybak powiedział: chodzi o wycinkę drzew przy wyjazdach z różnych ulic,
szczególnie przy ul. Oskiej, dobrze byłoby scalić nasze działania.
Wójt Gminy powiedział: zgodę na wycinkę wydaje wójt po opinii Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, więc proszę zebrać „zapotrzebowanie” i złożyć wniosek do urzędu.
Radny Stefan Sławomir powiedział: chciałbym prosić osoby, które zabierają głos, aby czytały
protokoły z poprzednich sesji, gdyż są zapisane informacje, do których przygotowania
zobowiązał się Pan Wójt i Pan Skarbnik.
Ad. 8.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski
podziękował wszystkim zebranym za udział w V sesji VII kadencji Rady Gminy i o godz.
1530 zamknął obrady.
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