PROTOKÓŁ NR VIII/2015
z obrad VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 27 maja 2015 r.
od godz. 1300 do godz. 1615 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. Radni nieobecni usprawiedliwieni: P. Wiesława Ziółkowska. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad VII 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 Jeżewo na 2015 r.,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r.,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2014 r.,
d. zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Jeżewo za 2014 r.,
e. sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy
Jeżewo w miejscowości Jeżewo,
f. sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy
Jeżewo w miejscowości Osłowo,
g. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Osłowo,
h. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Buczek,
i. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Osłowo.
8. Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Jeżewo
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2014 rok”.

9. Przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo za
lata 2013 – 2014”.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad VIII 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 VII 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.
Radny Sławomir Stefan złożył interpelację ustną w sprawie spotkań sesyjnych rady w innych
miejscowościach gminy Jeżewo oraz pełnienia dyżurów przez radnych w urzędzie gminy
i w okręgach wyborczych.
Radny Jerzy Golonka złożył wnioski i interpelacje w formie pisemnej, w sprawie: oświetlenia
przy ulicy Janusza Kusocińskiego w Laskowicach, stojaków do parkowania rowerów przed
dworcem kolejowym w Laskowicach, wycięcia drzew w ciągu ulicy Długiej od skrzyżowania
ul. Rolna i ul. Błotna do przejazdu kolejowego w Laskowicach, pobudowania ciągu
parkingowego od ul. Mickiewicza do ul. Kolejowej 6 w Laskowicach, pobudowania z kostki
brukowej ul. Chopina w Laskowicach, interwencji w PKP Zakład Nieruchomości
w odniesieniu do zaniedbań przed dworcem kolejowym w Laskowicach i zorganizowania
spotkania osób odpowiedzialnych z radą gminy oraz przedłożył zapytania w formie pisemnej
w tematyce: postawienia znaków drogowych D-40 i D-41 na ul. Czesława Miłosza
w Laskowicach, celem zamknięcia osiedla, jako strefa zamieszkania, usunięcia 2 znaków

A-11 „próg zwalniający” m.in. na ul. Szkolnej w Laskowicach, usunięcia znaku B-5 „zakaz
wjazdu samochodów ciężarowych” z ul. Ogrodowej przy ul. Szkolnej w Laskowicach,
odnowienia i ustawienia znaków B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” na ul. Sienkiewicza
i ul. Kopernika w Laskowicach, przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim
w Szkołę Filialną Zespołu Szkół w Jeżewie, tj.: czy będą tylko klasy 0 – III, co się stanie
z nauczycielami i co z Dyrektorem Szkoły? /złożone wnioski, interpelacje i zapytania stanowią
załącznik do protokołu/.

Następnie Radna Grażyna Dalak-Ożóg złożyła interpelację pisemną w sprawie pozyskania
środków na przygotowanie placu zabaw na osiedlu Kubsza w Laskowicach oraz tzw. „siłowni
pod chmurką”/złożona interpelacja stanowi załącznik do protokołu/.
Radny Henryk Rybak złożył propozycję utworzenia Klubu radnych i poprosił
zainteresowanych radnych o zgłaszanie swoich kandydatur do wskazanego Klubu.
Ad. 6.
W kolejnym punkcie Pan Przewodniczący poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie. Pan Wójt
powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości. W pierwszej
kolejności przeszedł do złożenia podziękowań dla Pana Stanisława Kruka, wieloletniego
Sołtysa wsi Ciemniki, za wykonaną pracę dla sołectwa i za współpracę z gminą Jeżewo.
Następnie udzielił odpowiedzi na zapytania zawarte w notatce nr 3 radnego Sławomira
Stefan, która złożona została na ostatniej sesji w dniu 26 marca w tematyce zatrudnienia w
urzędzie gminy i zastępstwa wójta gminy w czasie jego nieobecności. Pan Wójt
poinformował, iż w ostatnim czasie nastąpiły zmiany na stanowiskach związanych z:
zamówienia publiczne i gospodarka nieruchomościami, gdzie w wyniku ogłoszonego
konkursu zatrudniony został Pan Paweł Michałowski, kolejne stanowisko związane jest z
wymiarem podatku, na którym w wyniku wygranego konkursu zatrudniona została Pani Alina
Wiśniewska-Porożyńska oraz zatrudniony został w ramach konkursu asystent rodziny w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Pani Wioletta Karolczyk, która zajmuje się pomocą i
wsparciem dla rodzin, które mają trudności z podstawowymi czynnościami w życiu
codziennym. Przedstawił strukturę organizacyjną urzędu gminy oraz pracowników urzędu na
poszczególnych stanowiskach pracy. Poinformował, iż w czasie nieobecności Wójta Gminy
zastępstwo pełni Skarbnik Gminy, w kwestiach niezastrzeżonych prawem dla Wójta Gminy, a
w przypadku nieobecności zarówno Wójta, jak i Skarbnika zastępstwo pełnić będzie Pani
Teresa Pundel – pełniąca funkcję kadrowej w urzędzie gminy.
W dalszej części Pan Wójt przeszedł do tematyki związanej z zintegrowanym systemem
rozwoju powiatu świeckiego, informując, że środki finansowe na ten cel zostały przez urząd
marszałkowski przekazane do starostwa powiatowego, zgodnie z podpisanym
Porozumieniem, gdzie dla gminy Jeżewo przypada ok. 3.300.000 zł, które przeznaczone mają
zostać na: budowę nowego bioreaktora na oczyszczalni ścieków, budowę nowego przedszkola
oraz na wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy na oświetlenie ledowe. Wójt
nadmienił, iż wskazane zadania, są priorytetowe i trzeba będzie wypracować środki własne,
przygotować projekty i potrzebne dokumenty, a następnie czekać na informację w jakim
okresie czasu zadania te będą realizowane.

Poinformował o spotkaniu, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim w sprawie
pozyskania środków na: ścieżki rowerowe, wodociągi oraz wzmocnienie sektora
gospodarczego, z którego skorzystać będą mogli przedsiębiorcy z terenu gminy na rozwój
firmy poprzez nowe pomysły rozwoju czy innowacyjne działania. Następnie poinformował
o spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie modernizacji dróg
powiatowych na terenie gminy, tj.: Świecie – Jeżewo przez Piskarki i do Lipinek,
w Krąplewicach nastąpiła modernizacja skrzyżowania, Świecie – Czaple, w Piskarkach
rozpoczęcie naprawy w 2016 r., a zakończenie w roku 2017, Czersk Świecki i Pięćmorgi –
wyrównanie nawierzchni oraz w Laskowicach rewitalizacja ulicy Długiej, Mickiewicza
i Sienkiewicza.
Wójt
Gminy przedstawił
informację
z
odbytego
posiedzenia
w
MOO
w Pruszczu, w którym uczestniczyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy.
Na zakończenie poinformował:
OSP Jeżewo obchodzi 115 lat istnienia; dożynki
zaplanowane zostały na ostatnią niedzielę sierpnia i odbędą się w Jeżewie; elektrownia
słoneczna, która miała powstać przy osiedlu Kubsza w Laskowicach, zostanie przeniesiona
w inne miejsce, inwestor wycofał się z pierwotnej lokalizacji, w związku z protestami
mieszkańców i szuka innego miejsca na tę inwestycję; w centrum Jeżewa będzie budowany
pawilon handlowy lub mały market.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje, a następnie
udzielił głosu radnym, w odniesieniu do wypowiedzi Wójta.
Radny Henryk Rybak: w odniesieniu do pozyskiwania środków zewnętrznych, rada gminy ma
Komisję pozyskiwania środków zewnętrznych oraz Komisję budżetu i finansów, i uważam, że
Komisje te powinny czuwać nad tym, jakie są możliwości pozyskiwania określonych środków,
jak również z urzędu gminy powinna być wskazana osoba, która będzie pilnować możliwości
ich pozyskania, przygotowywać odpowiednie dokumenty i informować, jakie są programy,
jakie środki do pozyskania i jaki musi być wkład własny gminy do danego zadania.
Radny Wojciech Młyński: w odniesieniu do źródeł odnawialnych, to jest ich mało na terenie
gminy, a są potrzebne na naszym terenie. Powinna być odpowiedzialność zbiorowa i wspólnie
z Sołtysami powinniśmy zadbać o to, aby powstawały takie inwestycje, gdyż jest to dla nas
zysk z podatku.
Wobec braku dalszych wniosków, Przewodniczący Rady Gminy, o godz. 14.25 ogłosił
5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie do projektów
uchwał.
Ad. 7a i 7b.
Skarbnik Gminy p. Szymon Górski powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę oraz
Szanownych Gości, następnie powiedział: poinformuję o zmianach, które wprowadzone
zostały po posiedzeniu Komisji w dniu 13 maja. Dochody po zmianach wynoszą:
22.278.908,10, dotacje celowe zwiększyły się w stosunku do poprzedniej uchwały do kwoty:
2.892.089,10 zł . Wypracowane dochody z podatków na kwotę 250.000 zł, zostaną
przeznaczone na: zakup materiałów do organizacji festynów i dożynek na kwotę 5.000 zł, na

bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 205.000 zł, na wynagrodzenia osobowe
w rozdz. 695, kwota 15.000 zł, zakup materiałów na bieżącą działalność urzędu gminy na
kwotę 10.000 zł, zakup energii elektrycznej – 5.000 zł, zakup usług związanych z opieką nad
zwierzętami i utrzymaniem zieleni – 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do
wzięcia udziału w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich w Chełmnie – 5.000 zł
Wprowadzone zostały dochody na kwotę 8.040 zł i jest to dotacja Delegatury Wyborczej
w Bydgoszczy na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu. Został podpisany aneks do
umowy z Centrum Projektów Cyfrowa Polska na realizację programu finansowanego
w 100 proc. ze środków europejskich i budżetu państwa na „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Jeżewo”. Projekt ten trwa od 2014 r., a zwiększone zostały
dochody na kwotę 34.856 zł, z przeznaczeniem na modernizację sprzętu komputerowego,
który mieszkańcy już otrzymali oraz inne wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi.
W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyły się wydatki inwestycyjne dotyczące wskazanego
Programu na kwotę: 59.900 zł .Dodatkowo wprowadzone zostały przeniesienia między
rozdziałami i paragrafami, głównie w zakresie wydatków na wybory Prezydenta RP oraz
w dziale Informatyka, wydatki związane z usługami informatycznymi na realizację programu
Infostrada Pomorza i Kujaw. W załączniku Nr 4 wprowadzone zostały wolne środki z roku
poprzedniego na kwotę 315.824 zł i w związku z tym zmniejszyły się planowane przychody
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.652.513 zł, w tej kwocie jest ujęta spłata
zobowiązań z lat poprzednich z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.157.337
zł . Wszystkie powyższe zmiany zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, do której
wprowadzone zmiany zostaną wprowadzone uchwałą. Dziękuję.
Następnie Skarbnik Gminy poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan: czy w §11 i §12 zostały wprowadzone zmiany i jakie?
Skarbnik Gminy: w tych paragrafach nie ma zmian.
Radny Sławomir Stefan: to dlaczego są powtarzane?
Skarbnik Gminy: zostały niepotrzebnie powtórzone, nie ma tam zmian, są tylko w §5, gdzie
została podana informacja o wolnych środkach i kwota przychodów z tytułu innych rozliczeń
wynosi 315.824 zł .
Wobec braku dalszych pytań 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 jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/33/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2015 r. i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
został podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/34/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7c.
Przewodniczący Rady poinformował, iż powyższe sprawozdanie zostało omówione
i przedstawione na posiedzeniu Komisji w dniu 13 maja br. Poprosił o pytania lub uwagi.
Wobec ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2014 r. i przeszedł do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami
„za”.
Uchwała Nr VIII/35/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Pan Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan: jest to sprawozdanie, z którym zapoznaliśmy się wcześniej i uważam,
że nie powinniśmy podejmować go w dniu dzisiejszym, ponieważ są w sprawozdaniu błędy
i nie wszystko zostało omówione.
Skarbnik Gminy: uchwała ta nie ma zatwierdzić sprawozdania opisowego, tylko
sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans z wykonania budżetu, łączny bilans
obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków
i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane
z jednostek budżetowych za 2014 r.
Radny Sławomir Stefan: czyli to, o czym teraz rozmawiamy, nie zawiera błędów?
Skarbnik Gminy: gdyby w bilansach były błędy, to sprawozdania by nie wyszły i nie
zamknęlibyśmy roku. Sprawozdania te się bilansują, więc błędu nie ma, a poza tym są
przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i tam sprawdzane i gdyby okazało się, że są
błędy pomiędzy poszczególnymi elementami czy kwotami, jakieś nieścisłości, to otrzymałbym
informację zwrotną, o błędach. Sprawozdania te zostały przyjęte przez RIO.
Radny Sławomir Stefan: czyli RIO sprawdziła te sprawozdania i bilanse?
Skarbnik Gminy: tak, sprawozdanie opisowe jest też sprawdzane przez RIO, informację taką
przekazałem Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie zostało ocenione pozytywnie z uwagami,
które dotyczą: załącznika nr 18 związanego z mieniem komunalnym, gdzie nie podano
informacji o wykonaniu dochodów mienia komunalnego, a w wersji opisowej została podana
kwota 186.000 zł oraz opłaty raty przypadającej na 2 stycznia br., ratę za pożyczkę z WFOŚ,
która zapłacona została 29 grudnia 2014 r. i doszło do przekroczenia rozchodów
budżetowych o kwotę zapłaconej raty, gdzie jest to naruszenie art. 52 ustawy o finansach
publicznych, ale nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jakby to było
w przypadku przekroczenia wydatków budżetowych. Dziękuję.
Radny Sławomir Stefan: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien podać informacje
związane z tym sprawozdaniem i opinię RIO oraz opinię Komisji Rewizyjnej o tym
sprawozdaniu.
Skarbnik Gminy: opinia Komisji Rewizyjnej jest konieczna przy podjęciu uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

Radny Sławomir Stefan: mamy podjąć uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie, to Komisja
Rewizyjna powinna wydać swoją opinię w tym zakresie.
Skarbnik Gminy: Komisja Rewizyjna musi złożyć uchwałę w tym temacie do Regionalnej Izby
Obrachunkowej i wtedy otrzyma opinię na temat wykonania budżetu w terminie 14 dni
i mając wszystkie informacje przekaże je radzie gminy, a na ich podstawie rada gminy
podejmie decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium wójtowi gminy.
Radny Henryk Rybak: w punkcie 7d jest podane zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
więc aby zatwierdzić, musimy mieć pełny pogląd i wszystkie informacje, szczególnie od
Komisji Rewizyjnej.
Skarbnik Gminy: opinia RIO, to opinia wykonania budżetu gminy i jeśli rada będzie głosować
nad absolutorium dla wójta gminy, to nie nad błędami w wersji opisowej, tylko nad
wykonaniem budżetu za 2014 rok, a błędy w sprawozdaniu opisowym, nie są tematem
podjęcia uchwały absolutoryjnej dla wójta, tylko wykonanie budżetu, czyli to, co zrobiliśmy
z zaplanowanego planu w dochodach i wydatkach.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący przeszedł do odczytania projektu uchwały,
a następnie do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 11 głosami „za”,
3 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr VIII/36/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do kolejnych
projektów uchwał, które również zostały omówione na posiedzeniu Komisji.
Ad. 7e.
Pan Wójt poinformował, iż w Jeżewie w budynku, gdzie mieści się Poczta Polska jest wolny
lokal, ponieważ Poczta Polska zrezygnowała z części lokali, które wynajmowała pod swoją
działalność. Wobec tego powstała lokalizacja mieszkaniowa, tzw. „kawalerka”, która została
przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu, wobec zgody rady gminy, w tej kwestii.
Przewodniczący Rady przeszedł do odczytania projektu uchwały w sprawie sprzedaży
w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo
w miejscowości Jeżewo, a następnie do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/37/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Pan Wójt poinformował, iż jest to budynek w miejscowości Osłowo, który wcześniej stanowił
własność Nadleśnictwa, a następnie został przekazany na rzecz gminy i w tym budynku jest

mieszkanie do sprzedaży oraz chętni do jego wykupienia. Sprzedaż, po wyrażonej zgodzie
przez radę nastąpi w drodze przetargu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu
lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo w miejscowości Osłowo
i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie –
14 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/38/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Wójt Gminy wskazał lokalizację budynku w Osłowie, którego mieszkania mają zostać
wystawione do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz osób wynajmujących wskazane
lokale. Nadmienił, iż kwestie dotyczące zastosowania bonifikaty w wysokości 95 proc., od
wartości szacunkowej lokalu, zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji.
Wobec braku pytań czy uwag Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Jeżewo w miejscowości Osłowo i poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/39/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7h.
Pan Wójt nadmienił, iż w miejscowości Buczek, najemcy wskazanych lokali mieszkalnych
zwrócili się z prośbą o możliwość ich wykupu. Forma sprzedaży ma nastąpić w drodze
bezprzetargowej z ustaloną bonifikatą do zastosowania 75 proc., od wartości szacunkowej
lokalu.
Radny Sławomir Stefan: w uchwale brakuje doliczenia opłat za przygotowanie obiektów do
sprzedaży.
Wójt Gminy: jeśli zostaną doliczone koszty rzeczoznawcy, geodety i notariusza, to
zainteresowani zrezygnują z zakupu, a chcemy te mieszkania sprzedać, aby w przyszłości nie
ponosić już kosztów remontowych czy modernizacyjnych, gdyż koszty z biegiem lat będą coraz
wyższe.
Wobec braku dalszych pytań czy uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Jeżewo w miejscowości Buczek i poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/40/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7i.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży
w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo
w miejscowości Osłowo i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VIII/41/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad, informując, iż stosowne
sprawozdanie zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji, a następnie poprosił o pytania
lub uwagi.
Radny Henryk Rybak zwrócił się z prośbą o zintensyfikowanie działań na rzecz organizacji
pożytku publicznego w odniesieniu do współpracy o charakterze niefinansowym.
W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku
którego powyższe sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady przystępując do kolejnego punktu obrad poinformował wszystkich
obecnych, iż Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo za lata
2013 – 2014”, został radzie gminy przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Komisji
Ochrony środowiska, budżetu i finansów i poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan: skąd jest różnica 200.000 zł w planie inwestycyjnym, bo wyliczona
jest kwota na 600.000 zł, a wprowadzone zostało 800.000 zł?
Pracownik UG p. Jerzy Lemańczyk: kwota została podwyższona z uwagi na dodatkowe
koszty, które z tą inwestycją mogą być związane, ponieważ nie tylko zbiornik wymaga budowy
na oczyszczalni, ale przewidywane są wymiany określonych urządzeń, które będą potrzebne
do zamontowania w tym zbiorniku, a chodzi o mieszadła napowietrzające. Ścieki mają zostać
biologicznie uzdatnione, więc stąd ta podwyżka kosztów, a finalnie, po przygotowaniu
inwestycji, będą znane koszty inwestorskie. Dziękuję.
Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad przyjęciem
powyższego Raportu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Raport został przyjęty
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 10.
Kolejny punkt obrad sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski.
Przedstawił wniosek Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej BOROWIAK w sprawie
zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Poinformował, że kwestie te zostały
przedstawione również przez Prezesa RSUH BOROWIAK na posiedzeniu Komisji Ochrony

środowiska (…). Termin zmiany stawki za pobór wody miałby nastąpić z dniem 1 lipca br.
z kwoty 2,10 zł na kwotę 2,46 zł . Kwoty te zostały zaproponowane na podstawie
przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
terenie gminy, jak również w taryfie ujęto 0.05 zł na fundusz inwestycyjny naliczany od 1m3
wody zafakturowanej w roku obowiązywania nowej taryfy.
Radni zdecydowali, iż wniosek ten zostanie omówiony na najbliższym posiedzeniu Komisji.
Radny Henryk Rybak w odniesieniu do powyższego wniosku stwierdził, iż należy „przyjrzeć
się” umowie pomiędzy gminą, a firmą BOROWIAK, bo jeśli rada gminy wyrazi zgodę na
podwyższenie stawki za wodę, to RSUH BOROWIAK będzie musiał sam finansować swoje
zadania i potrzeby i nie czekać na dofinansowanie z urzędu gminy.
Również radny Sławomir Stefan odnosząc się do powyższej tematyki, stwierdził, iż cała
gospodarka „śmieciowa” prowadzona jest przez urząd gminy i opłaty też są wpłacane na
konto urzędu, więc jeśli firma BOROWIAK otrzymuje środki finansowe za pobór wody, to
powinna je przeznaczyć na inwestycję.
W następnej kolejności radny Henryk Rybak przedstawił informację z posiedzeń Komisji
Ładu, porządku, ochrony przeciwpożarowej, sportu, kultury i turystyki, które odbyły się
w dniu 26 lutego i 30 marca br. /informacje stanowią załącznik do protokołu/. Również radny
Wojciech Młyński przedłożył wnioski z posiedzenia Komisji Ochrony środowiska, budżetu
i finansów, w dniu 16 marca br. /wnioski stanowią załącznik do protokołu/.
O godz. 15.30 obrady sesji opuścił Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz
Ziółkowski.
W dalszej części obrad sesji radny Sławomir Stefan odniósł się do spraw, które przez ostatnie
6 miesięcy zostały przez radę gminy poruszone, a na które nie zostały przygotowane
odpowiedzi czy informacje przez wójta i skarbnika gminy, w tematyce: przejazdu
samochodów ciężarowych przez osiedle w Jeżewie - sprawa poruszona została przez radnego
Młyńskiego; brak informacji o formie zakończenia sprawy wejścia Policji do lokali
obwodowych komisji wyborczych w trakcie wyborów samorządowych; skarbnik gminy
zobowiązał się do przedstawienia informacji o pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania
wydatków w gminie m.in. opłata adiacencka, zwrot podatku VAT; aktualizacji Statutu
Gminy, zgodnie z pismem Wojewody; kosztów utrzymania dróg w okresie zimowym oraz
przeznaczenia środków, które nie zostały wykorzystane w tym celu; połączenia Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej; ulg w podatku na kwotę 28.000 zł, a w rozliczeniach
wskazano kwotę 34.000 zł . Pan Radny poruszył również kwestię udzielenia urlopu Panu
Wójtowi w ostatniej kadencji i za okres obecny oraz udzielenia informacji, kto i kiedy
wywiózł dachówki na Ciemniki i w jakim czasie zostaną posprzątane.
Pan Wójt w odniesieniu do poruszonych spraw poinformował, iż samochody ciężarowe przez
osiedle w Jeżewie przejeżdżać nie mogą, a każdy kierowca, który wyjeżdża w trasę powinien
przygotować się do drogi i zorientować się czy może przejechać przez dany teren czy nie.
Nadmienił, iż zostaną sprawdzone miejsca, w których brakuje odpowiednich znaków, jak
również sprawdzone zostaną miejsca, gdzie powinny zostać postawione znaki drogowe
odnośnie wiaduktów czy tuneli. Poinformował również, że ograniczenie prędkości do
40 km/h od przejazdu kolejowego Dąbrowa do Państwa Stefan w Czersku Świeckim jest
wprowadzone na okres wakacji. W tematyce odzyskania podatku VAT - sprawę tę prowadzi
firma, która zbiera na bieżąco dane i po ich uzyskaniu przygotuje wniosek, który zostanie

złożony do urzędu skarbowego. Sprawa wejścia Policji do lokali wyborczych została
wyjaśniona przez Komendanta Wojewódzkiego, od który otrzymaliśmy informację
o rozstrzygnięciu tej sprawy oraz przeprosiny dla przewodniczących obwodowych komisji
wyborczych. Pan Wójt poinformował, iż umorzenia podatku dotyczą głównie firmy GS
w Jeżewie oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Jeżewie i zostały również omówione na
posiedzeniu komisji, gdzie podjęte zostały decyzje, które będą wiążące. W kwestii urlopu
wójta, Pan Wójt poinformował, że wyznaczony jest pracownik urzędu gminy, który te sprawy
reguluje i ich pilnuje, a rada gminy ustala tylko wynagrodzenie dla wójta.
Następnie Pan Skarbnik poinformował, że informacje i materiały na temat opłaty
adiacenckiej są przygotowane i na najbliższym posiedzeniu komisji zostaną radzie gminy
przedstawione.
Radny Henryk Rybak poprosił o skoordynowanie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu
i przygotowania spotkania radnych z okręgów wyborczych Laskowice z mieszkańcami.
Radny Wojciech Młyński nadmienił o nierozpatrzonym wniosku złożonym przez sołtysów
w sprawie podwyżki diet.
Wójt Gminy: ustalono, że podwyższamy o 50 zł do końca roku, a na następny rok zobaczymy,
przy tworzeniu nowego budżetu.
Radny Sławomir Stefan: propozycja podwyżki była, ale żadnych decyzji ze strony rady nie
było. Wobec tego proponuję przedyskutować to na posiedzeniu Komisji i podjąć konkretną
decyzję, po uzyskaniu informacji finansowej od skarbnika gminy.
Sołtys Laskowic p. Marek Strzyżewski: wniosek o podwyżkę dla sołtysów został złożony
2 miesiące temu i dziwię się, że jeszcze nie został rozpatrzony i nie wiemy, czy jest możliwość
tej podwyżki czy nie.
Radny Sławomir Stefan: propozycję podwyżki dał Wójt o 50 zł, a rada gminy może
zdecydować o innej kwocie, ale musimy przeanalizować koszty.
Radna Agnieszka Strzyżewska: kiedy zostanie oddana do użytku kanalizacja w Laskowicach
na ulicy Parkowej? Jest 3 pracowników gospodarczych w urzędzie gminy, czy 1 mógłby
zostać przydzielony na stałe do Laskowic, aby np. posprzątać po koszeniu trawy?
Wójt Gminy: pracownicy gospodarczy będą pracować wspólnie, gdyż zrobią więcej
i szybciej, a kanalizacja zostanie oddana, jeśli energetyka „puści” nam prąd, a będzie to
może za 3 – 4 tygodnie.
Ad. 11.
Wobec braku dalszych pytań czy składanych wniosków Przewodniczący Rady Gminy
p. Dariusz Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w VIII sesji VII kadencji
Rady Gminy i o godz. 1615 zamknął obrady.
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