PROTOKÓŁ NR VII/2015
z obrad VII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 26 marca 2015 r.
od godz. 1300 do godz. 1530 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 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Grażyna Dalak-Ożóg, P. Józef
Smoczyk. 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. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy Jeżewo.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z obrad V i VI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
6. Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeżewo na 2015 rok,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na 2015 r.,
c. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r.,
d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny
Ośrodek Kultury w Jeżewie za 2014 r.,
e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna
Biblioteka Publiczna w Jeżewie za 2014 r.,
f. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz
o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów,
g. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeżewo
i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
h. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Jeżewie i Nr 4
w Laskowicach na czas przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r.,

i. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2015 r.,
j. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2018.
8. Przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Przychodni w Jeżewie.
9. Przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad VII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał Przewodniczący Rady
Gminy p. Dariusz Werkowski witając radnych oraz gości.
Ad. 2.
Poprosił Panią Elżbietę Opolska – Zastępcę Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej
w Jeżewie o wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu radnemu Panu Jerzemu Golonka,
który w wyborach uzupełniających w dniu 22 marca 2015 r. wybrany został radnym z okręgu
wyborczego nr 9 w Laskowicach. Następnie poprosił Pana Jerzego Golonkę o złożenie
ślubowania, następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję”.
Ad. 3.
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 do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 4.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak wyżej.
Poprosił o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany składu osobowego stałych
komisji Rady Gminy Jeżewo, jako „ppkt 7k”, w związku z wyborem nowego radnego, aby
umożliwić mu udział w pracach stałych Komisji Rady Gminy. Radni wyrazili zgodę na
zmianę w przedstawionym porządku obrad, nie wnosząc żadnych uwag i w głosowaniu
przyjęli jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad V i VI 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 Henryk Rybak zgłosił wątpliwość, co do sposobu pisania protokołów. Uważa , iż są
pisane zbyt dokładnie, a powinny to być protokoły, a nie stenogramy. Protokoły mają
zawierać ogólny sens wypowiedzi i podjęte decyzje.
Wobec braku dalszych pytań czy uwag Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokoły zostały przyjęte – 12 głosami „za”,
1 głosem „wstrzymującym się”.
Ad. 6.
W kolejnym punkcie Pan Przewodniczący poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie. Pan Wójt
powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości informując
o następujących sprawach tj.: odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, na których podsumowane zostały działania
w roku 2014, omówiono sprawy dotyczące bieżących zadań w 2015 r., m.in. zakup sprzętu
i wyposażenia: węże, mundury, sprzęt specjalistyczny oraz omówiona została tematyka
odpowiednich szkoleń dla członków OSP. Wójt powiedział, iż odbywają się zebrania wiejskie
związane z wyborem Sołtysów, Rad Sołeckich i Komisji Rewizyjnych. Nadmienił, iż zmiana
na stanowisku Sołtysa nastąpiła we wsi Białe, gdzie mieszkańcy dokonali wyboru
w osobie Pana Piotra Maliszewskiego. Następnie Pan Wójt wspólnie z Przewodniczącym
Rady podziękowali Pani Teresie Kowalczyk za ponad 20 lat współpracy z samorządem
gminnym. Również była Pani Sołtys na ręce Pana Wójta złożyła podziękowania za wspólne
lata pracy Panu Wójtowi, Radzie Gminy, Panu Skarbnikowi i pracownikom urzędu gminy.
W dalszej części Wójt przedstawił informacje o odbytych spotkaniach w sprawie
modernizacji dróg. Jedno ze spotkań dotyczyło drogi powiatowej w kierunku Buczka, na
którym był przedstawiciel Bioelektowni w Buczku i Powiatowego Zarządu Dróg, którzy chcą
uczestniczyć w kosztach tej budowy. Powiedział, że rada gminy, będzie musiała zdecydować
czy gmina również włączy się w to zadanie. Spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich
odbyło się w sprawie budowy chodnika w Laskowicach od Zakonu Księży Werbistów do
przejazdu kolejowego, na którym ustalono, iż materiał na realizację gmina otrzyma od ZDW,
a rada gminy będzie musiała przeznaczyć środki finansowe z budżetu gminy. Również ZDW
przekaże materiał na dalszą budowę chodnika przy ulicy Leśnej w Jeżewie, a koszt realizacji
poniesie sołectwo Jeżewo.
Pan Wójt poinformował również, iż odbyły się rozmowy z Kierownikiem Rejonu Dróg
w Żołędowie odnośnie ustawienia lamp na osiedlu Kubsza w Laskowicach oraz
przygotowania przejścia dla pieszych z ulicy Oskiej na wskazane osiedle. Nadmienił, iż
w tym temacie interpelację złożyła radna Grażyna Dalak-Ożóg, wnioskując o sygnalizację
ciągłą oraz lampy świetlne dla tego osiedla.
Na koniec poinformował również o spotkaniu Gminnej Spółki Wodnej, która „zawiaduje”
gminną melioracją wodną, na którym omówione zostały zadania bieżące, m.in. oczyszczanie
rowów w sołectwie Belno.
Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi Gminy za przedstawione informacje i przeszedł
do kolejnego punktu obrad.

Ad. 7a.
Odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeżewo na 2015 rok,
z którym radni zapoznali się i omówili na posiedzeniach Komisji i do którego zostały
naniesione proponowane zmiany. Wobec braku dalszych propozycji czy uwag,
Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/22/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b i 7c.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy p. Szymona Górskiego
o wprowadzenie do zmian budżetowych i do WPF na 2015 r. Pan Skarbnik poinformował, że
w materiałach, które rozdał zostały wprowadzone przeniesienia w dziale 801 w celu ujęcia
w nowym rozdziale 80150 wydatków na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z określonymi wadami
rozwojowymi, uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy
Jeżewo. Na powyższy cel dla Gminy Jeżewo zaplanowano środki z części subwencji
oświatowej określone na kwotę 1.064.965 zł . Zmiany w zał. Nr III „Przeniesienia wydatków”
zostały wprowadzone poprzez zwiększenie w rozdz. 80150 wydatków na: wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup
materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, kosztem tych samych wydatków (paragrafów)
w rozdz. 80101 na kwotę 833.623 zł i 80110. W załącznik nr IV „Zmiany w planie wydatków
zleconych” i w załączniku Nr 5 „Zadania zlecone” wprowadzono wydatki na kwotę 12.639 zł
na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich oraz wprowadzono
zmiany w wydatkach dotyczących wyborów uzupełniających do rady gminy, które odbyły się
22 marca. W zał. Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2015 rok Gminy Jeżewo” do uchwały,
jest to załącznik inwestycyjny, wprowadzona została zmiana nazwy zadania inwestycyjnego
dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice na zgodną (jednolitą)
z nazwą tego zadania, określoną w uchwale w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na to zadanie. Skarbnik nadmienił iż przedstawione zmiany, to dodatkowe
zmiany do budżetu, które nie zostały przedstawione na posiedzeniach Komisji, jak również
poinformował, że zostały wprowadzone poprawki, o których była mowa na wcześniejszych
posiedzeniach.
Następnie Pan Skarbnik przeszedł do omówienia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej, informując: w przedsięwzięciach zostały ujęte wydatki inwestycyjne z załącznika
nr 3 i w pozycji rok 2014 wprowadzono wykonanie za ten rok, a w 2015 wprowadzono
zmiany, które wprowadzone zostały poprzednimi uchwałami, czyli dochody, wydatki i kwota
inwestycji została zmieniona.
Do przedstawionych przez Skarbnika Gminy zmian nie było pytań, wobec czego
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

gminy Jeżewo na 2015 r. Przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta – 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr VII/23/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2015 r. i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/24/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego projektu uchwały, informując, że
projekt ten został omówiony na posiedzeniach Komisji. Poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan powiedział: w trakcie posiedzeń Komisji zostały wskazane błędy
w podliczeniach. Czy zostały poprawione? Również wskazałem na wysokie koszty utrzymania
tych dwóch instytucji osobno. Zapytałem, czy nie mogłyby instytucje te pracować razem
i w odpowiedzi usłyszałem, że nie, a wiem, że w innych gminach instytucje te są połączone,
np. w Osiu.
Skarbnik Gminy powiedział: wskazane błędy zostały poprawione. Jeśli chodzi o połączenie
wskazanych instytucji, to zgodnie z przepisami istnieje wymóg, aby jednostki samorządu
terytorialnego takie instytucje posiadały, a działania mogłyby być wspólne.
Radny Sławomir Stefan powiedział: proszę o przygotowanie nam podstawy prawnej, takiej
interpretacji.
Pan Wójt powiedział: możemy przygotować uchwałę o połączeniu tych instytucji, a po jej
podjęciu nadzór prawny wypowie się w tym temacie.
Po zakończonej dyskusji Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny
Ośrodek Kultury w Jeżewie za 2014 r. i przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/25/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7e.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za
2014 r., z którym radni również zapoznali się na posiedzeniach Komisji i wobec braku pytań
przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie –
13 głosami „za”.

Uchwała Nr VII/26/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby
punktów. Nadmienił, iż projekt te również został przedstawiony na posiedzeniach Komisji
i poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/27/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Przewodniczący poprosił o pytania do kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeżewo i jej jednostkom
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną, który został przedstawiony na posiedzeniach Komisji.
Radny Sławomir Stefan zapytał: czy projekt jest ze zmianą, o której była mowa na Komisji,
czyli informacji Wójta w formie wykazu osób, które zostały zwolnione z opłat.
Wójt Gminy odpowiedział: ta zmiana została wprowadzona, gdyż informacja ta, nie jest
objęta tajemnicą. Wszystkie ulgi czy zwolnienia, które są stosowane, są jawne.
Radny Sławomir Stefan powiedział: w latach 2012 -2014 ulgi udzielone zostały na kwotę
70.000 zł . Na pewno były uzasadnione powody do zastosowania tych ulg, tylko że powtarzają
się stale te same osoby czy instytucje.
Wójt Gminy odpowiedział: te instytucje są czasami niewypłacalne.
Radny Sławomir Stefan zapytał: czasami trzeba pomagać, ale niektórzy nagminnie, z tego
korzystają.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w powyższej
sprawie i przeszedł do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 głosami
„za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr VII/28/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7h.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 1 w Jeżewie i Nr 4 w Laskowicach na czas przeprowadzenia wyborów
Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i poprosił o pytania. Wobec ich
braku przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/29/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7i.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo
w 2015 r. Nadmienił, iż z powyższym projektem radni zapoznali się na posiedzeniach
Komisji i poprosił o pytania lub uwagi.
Radny Henryk Rybak poprosił o uregulowanie powyższej tematyki, jako informacji dla
mieszkańców w formie kurendy, czy zarządzenia. Powiedział, iż mieszkańcy powinni
wiedzieć, jak mają w określonej sytuacji się zachować, kogo poinformować w przypadku
„wałęsających się” psów czy innych zwierząt.
Radny Sławomir Stefan odniósł się do §4 pkt 3 Programu, pytając, czy jeśli takie zwierzęta
się pojawią, to Rada ma się zebrać i podjąć stosowną uchwałę o ich wyłapaniu. Radny Henryk
Rybak zaproponował, aby treść wskazanego punktu zmienić na: „wyłapywanie zwierząt
bezdomnych odbywać się będzie tylko interwencyjnie, zgodnie z określonymi zasadami
zawartymi w Programie (…)”.
Radni zostali poinformowani, że projekt ten został przedstawiony do opinii prawnej
w Wydziale Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego i wersja, która jest przedstawiona,
jest prawidłowa i zostanie przez Nadzór Wojewody przyjęta. Jeśli natomiast Rada uzna, że
należy wprowadzić zmiany, to ma taką możliwość.
Po przeprowadzonej dyskusji Radni zdecydowali, że do Programu nie zostaną wprowadzone
zmiany. Wobec powyższego Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/30/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 14.15 Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Ad.7j.
Po przerwie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2018 i poprosił o pytania lub uwagi.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby w pkt VI Programu wprowadzić współpracę
z Policją i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jako pkt 10 i 11. Propozycja ta została
zaakceptowana i wprowadzona do projektu uchwały. W związku z brakiem innych propozycji
czy uwag Przewodniczący przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/31/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7k.
Pan Przewodniczący przeszedł do projektu uchwały, związanego z przypisaniem do pracy
stałych komisji, nowego radnego, który poinformował, iż chciałby uczestniczyć w pracach
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Ochrony środowiska, budżetu i finansów. Wobec
powyższego Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego
stałych komisji Rady Gminy Jeżewo z wprowadzoną zmianą w składach wskazanych
Komisji, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/32/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 i 9.
W dalszej części Przewodniczący obrad poinformował, iż radni zapoznali się ze stosownymi
sprawozdaniami, które zostały przedstawione i omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty,
zdrowia, spraw socjalnych mieszkańców, planowania przestrzennego i budownictwa w dniu
26 lutego przez Panią Kierownik Gminnej Przychodni w Jeżewie Wiolettę Pawlak i Panią
Kierownik GOPS w Jeżewie Małgorzatę Skiba, jak również zostały przedłożone w formie
pisemnej.
Radny Henryk Rybak nadmienił, iż w przedstawionych sprawozdaniach nie ma wniosków
i wskazanych działań „na przyszłość”. Nie zostały także określone zapotrzebowania środków
finansowych na działalność omawianych instytucji.
Radny Sławomir Stefan, w odniesieniu do powyższej wypowiedzi, zaproponował, żeby
Przewodniczący Komisji przygotowali podsumowanie z posiedzeń tematycznych komisji
wraz z wnioskami i określonymi planami na przyszłość, tak aby istniała możliwość
zrealizowania wskazanych wniosków, a także takie podsumowanie mogłoby zostać
przedstawione radzie gminy na sesji.
Propozycja ta została pozytywnie przyjęta przez pozostałych członków rady.

Wobec braku dalszej dyskusji Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem
sprawozdania z działalności Gminnej Przychodni w Jeżewie, który został przyjęty
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Następnie poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie, który również został przyjęty
jednogłośnie – 13 głosami „za”.

Ad.10.
Kolejny punkt obrad sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski,
który odczytał odpowiedź Polskich Linii Kolejowych S.A. na pismo Wójta Gminy w sprawie
ustawienia na peronie stacji Dubielno zadaszenia dla podróżnych oczekujących na pociąg.
W odpowiedzi została przekazana informacja, iż w planach inwestycyjnych na rok 2015 nie
został ujęty powyższy wydatek, a wnioskowana sprawa może zostać ujęta w przygotowaniach
do budżetu na 2016 r. /pismo Polskich Linii Kolejowych S.A. stanowi załącznik do protokołu/.
Pan Przewodniczący odczytał wniosek Sołtysów gminy Jeżewo o podwyższenie diety
sołeckiej z kwoty 100 zł na kwotę 250 zł /wniosek stanowi załącznik do protokołu/. Sołtysi
uzasadniając swój wniosek wskazali na coraz większe koszty za paliwo oraz opłaty za
rozmowy telefoniczne.
Ustalono, że wniosek ten zostanie przedyskutowany na posiedzeniu Komisji Ochrony
środowiska, budżetu i finansów. Natomiast Skarbnik Gminy poinformował, iż będzie to
wzrost o 28.000 zł więcej do wydatków budżetowych i trzeba będzie przeanalizować
z jakiego działu „zabrać” potrzebne środki, jeśli rada zdecyduje o podniesieniu diet dla
Sołtysów.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad odczytał interpelację radnej Grażyny Dalak-Ożóg
w tematyce wykonania sygnalizatora przejścia dla pieszych przy ulicy Oskiej i ulicy Kubsza
w Laskowicach oraz o dodatkowe doświetlenie wskazanych ulic do ulicy ks. Dembieńskiego
/interpelacja stanowi załącznik do protokołu/.

Następnie Sołtys wsi Jeżewo Pan Mirosław Brzozowski zawnioskował o przemyślenie
kwestii czipowania psów, gdzie koszt takiego działania to kwota 38 zł za jednego psa.
Uzasadniając swój wniosek Pan Sołtys powiedział, że pomogłoby to w poszukiwaniu
właściciela, w przypadku „wałęsających się” zwierząt. Radni odnieśli się do wnioskowanej
sprawy pozytywnie, jednak uznali, że należałoby zastanowić się, kto pokryje koszty, czy jest
możliwość przymuszenia mieszkańców do takich działań, jak również czy pomysł ten byłby
bardziej realny, gdyby była to akcja ogólnokrajowa.
Radny Wojciech Młyński poprosił Skarbnika Gminy o przygotowanie informacji, w jakiej
wysokości przeznaczone zostały środki na odśnieżanie dróg i ile z tych środków
wykorzystano.
Radny Sławomir Stefan przedstawił notatkę nr 3 skierowaną do Wójta Gminy w tematyce
struktury zatrudnienia w urzędzie gminy oraz udzielenia informacji, kto zastępuje Wójta
Gminy, w czasie Jego nieobecności /notatka nr 3 stanowi załącznik do protokołu/.
Radny Henryk Rybak zaprosił zainteresowanych na posiedzenie Komisji Ładu, porządku,
ochrony przeciwpożarowej, sportu, kultury i turystyki w dniu 30 marca o godz. 12.00

w tematyce dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz
oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Również radny Wojciech Młyński zaprosił na posiedzenie Komisji Ochrony środowiska,
budżetu i finansów w dniu 30 marca o godz. 10.00 w tematyce dotyczącej parku
w Laskowicach, bezpieczeństwa w lasach oraz porządku i czystości przy parkach leśnych
i kąpieliskach na terenie gminy, omówienia planów inwestycyjnych i zasad korzystania
z placów zabaw i boisk oraz informacji z działalności Rolniczej Spółdzielni UsługowoHandlowej BOROWIAK w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
Radna Agnieszka Strzyżewska w imieniu mieszkańców Laskowic poprosiła o przygotowanie
przejścia dla pieszych na ulicy Oskiej do przystanku autobusowego oraz o lustro przy
cmentarzu dla ułatwienia wyjazdu sprzed cmentarza. Zawnioskowała również o zmianę
godzin otwarcia urzędu gminy poprzez wytyczenie jednego dnia w tygodniu, w którym urząd
czynny byłby np. do godz. 18.00, ponieważ mieszkańcy, którzy pracują nie zawsze mają
możliwość załatwienia swoich spraw w godzinach pracy urzędu.
Pan Wójt przychylił się do wniosku o zmianę godzin otwarcia urzędu gminy, która
prawdopodobnie nastąpi od 1 maja.
Ad. 11.
Wobec braku dalszych pytań czy składanych wniosków Przewodniczący Rady Gminy
p. Dariusz Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w VII sesji VII kadencji
Rady Gminy i o godz. 1530 zamknął obrady.
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