PROTOKÓŁ NR VI/2015
z obrad VI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 26 lutego 2015 r.
od godz. 1300 do godz. 1345 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 13 radnych, jeden mandat nieobsadzony. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Józef
Smoczyk. O godz. 13.20 na obrady sesji przybyła radna Grażyna Dalak-Ożóg. 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.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świecki w Szkołę Filialną Zespołu
Szkół w Jeżewie,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r.,
c. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję dotyczącą budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Laskowice.
5. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad VI 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 12 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 – 12 głosami
„za”.

Ad. 4a.
Przewodniczący obrad poprosił Pana Wójta o wprowadzenie do projektu uchwały.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego Rady,
następnie powiedział: dziękuję za zgodę na dzisiejsze zwołanie sesji, a ta pilna sesja
związana jest ze sprawą, o której mówiliśmy na ostatniej sesji, na której podjęliśmy
uchwałę intencyjną, co do sprawy przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Czersku Świeckim. W ostatnim czasie odbyły się spotkania w tym temacie zarówno
z rodzicami, jak i z mieszkańcami Czerska Świeckiego, którzy w znacznej większości
pozytywnie odnieśli się do tej zmiany, czyli jest akceptacja ograniczenia stopnia
organizacyjnego klas IV – VI. Na spotkaniu z rodzicami omówiliśmy kwestie związane
z dowozem dzieci do szkoły i drogi powrotnej do domu. Zostanie zorganizowany jeszcze
jeden dodatkowy przystanek. Aby można było rozpocząć dalsze działania w tym zakresie
potrzebna jest zgoda rady gminy, wyrażona w uchwale. Przekształcenie nastąpi z dniem
31 sierpnia 2015 r.
O godz. 13.20 na obrady sesji przybyła radna Grażyna Dalak-Ożóg.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Czersku Świecki w Szkołę Filialną Zespołu Szkół w Jeżewie i poprosił
o pytania. Wobec ich braku, przystąpił do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/19/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4b.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzanie do projektu
uchwały. Pan Skarbnik powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego Rady, następnie
powiedział: w załączniku nr 1 zostały wprowadzone zmiany w dochodach, które wynikają
ze zmian wprowadzonych decyzją Wojewody i dotyczą zmian w planie dotacji celowej
w dziale 852 Pomoc społeczna – w rozdz. 85212 w kwocie 61.200 zł na realizację zadań
zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, w rozdz. 85213 w kwocie 400 zł na realizację
zadań zleconych w zakresie opłacania składek zdrowotnych na osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej. Zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85228
w kwocie 3.200 zł na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmniejszono wydatki w zał. nr 2 na świadczenia
społecznej w rozdz. 85212 o wspomnianą kwotę 61.200 zł i na opłacenie składek
z ubezpieczenia zdrowotnego w rozdz. 85213 na kwotę 400 zł . Również na podstawie
decyzji Wojewody zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 o kwotę 423 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pismem
Ministra Finansów zwiększono gminie Jeżewo wysokość subwencji oświatowej o kwotę
8.344 zł i tą kwotą zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdz.
80101. Otrzymaliśmy również środki na Program Comenius w wysokości 77.737 zł w rozdz.
80195, środki te nie są dotacją, tylko środkami pozyskanymi z innych źródeł. W zał. nr 3 –

przeniesienia wydatków: w dziale transport i łączność zmniejszono wydatki na zakup
usług pozostałych na kwotę 1.000 zł, a zwiększono wydatki na opłaty za zajęcie pasa
drogowego na kwotę 1.000 zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na wykonanie
chodnika w miejscowości Jeżewo w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 214 zł .
W zeszłym roku na odśnieżanie z tego działu wydaliśmy prawie 500.000 zł, a na ten rok
zaplanowaliśmy 300.000 zł i myślę, że to wystarczy, bo jak widać zima była dla naszego
budżetu „łaskawa”; w dziale administracja publiczna zmniejszono wydatki na zakup
materiałów i wyposażenia na kwotę 1.000 zł i zwiększono wydatki na koszty
postępowania sądowego na kwotę 1.000 zł . W zakupach inwestycyjnych dokonano
wprowadzenia wydatku związanego z zakupem drukarko-kopiarki na kwotę 4.500 zł do
działu świadczeń rodzinnych. Wydatki inwestycyjne w zał. nr 3 zostały wykazane, ale
w załącznikach nr 1 i nr 2 nie, ze względu na to, że plan wydatków w tym dziale i rozdziale
nie zmienia się, więc nie zostały wprowadzone. Również w zadania inwestycyjne została
wprowadzona kwota 27.552 zł z wykupu wierzytelności na rozbudowę sieci wodociągowej
w miejscowości Jeżewo, na którą umowa została podpisana na początku roku, gdzie rura
wodociągowa była bardzo stara, zarośnięta, były często zgłaszane awarie, jak również
wymiana związana była z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, przy nowo budującej się
stacji benzynowej.
Radny Sławomir Stefan zapytał: a jaki związek ma stacja benzynowa z rurą
wodociągową?
Skarbnik Gminy odpowiedział: zabezpieczenie w razie pożaru.
Wójt Gminy powiedział: w związku z modernizacją stacji paliw należało wymienić tę rurę,
gdyż nie otrzymaliby pozwolenia na działalność od Straży Pożarnej, gdyby nie było takiego
zabezpieczenia, a rura ta została pociągnięta od ulicy Spacerowej do stacji benzynowej, na
teren stacji nie wchodzimy, właściciel robi we własnym zakresie.
Radny Henryk Rybak powiedział: w kwestii tych 500.000 zł na odśnieżanie, uważam, że
mieszkańcy powinni być poinformowani o takich wydatkach, muszą mieć świadomość
jakie są to koszty.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: ludzie twierdzą, że jak płacą podatki, to muszą
mieć odśnieżone.
Radny Sławomir Stefan powiedział: powinno być odśnieżone w taki sposób, aby była
przejezdność, a w resztę zaangażować mieszkańców.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 r. i przeszedł do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami
„za”.
Uchwała Nr VI/20/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4c.
W dalszej części Pan Skarbnik poinformował, iż na temat tej pożyczki była rozmowa na
wcześniejszych posiedzeniach. Powiedział: ta uchwała jest potwierdzeniem, że rada gminy
zgadza się na zaciągnięcie pożyczki, której okres spłaty wynosi 7 lat, tj. od 2016 do 2022.
Pożyczka zaciągnięta zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu w kwocie 500.000 zł .
Radna Agnieszka Strzyżewska powiedziała: mieszkańcy ul. Parkowej kilkanaście lat temu
wpłacali pieniądze na kanalizację. Pytają co się z nimi stało i nie chcą teraz płacić za
przyłącza.
Wójt Gminy powiedział: podpisali umowę ze spółką, którą wybrali spośród zebrania
wiejskiego, mieszkańcy zawierzyli tej spółce, więc teraz niech nie pytają wójta czy urzędu, bo
te pieniądze do nas nie trafiły.
Radna Agnieszka Strzyżewska powiedziała: mieszkańcy chcą wiedzieć, gdzie są te pieniądze.
Wójt Gminy powiedział: może w urzędzie wojewódzkim, w wydziale ochrony środowiska
i gospodarki rolnej będą wiedzieli więcej w tym temacie, bo wydział ten rozliczał
i kontrolował takie spółki czy stowarzyszenia.
Wobec braku pytań Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej na inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa i Jeziorna” i poprosił
o głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VI/21/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski podziękował wszystkim zebranym za
udział w VI sesji VII kadencji Rady Gminy i o godz. 1345 zamknął obrady.

Protokołowała
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski

