PROTOKÓŁ NR IX/2015
z obrad IX sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 29 czerwca 2015 r.
od godz. 1200 do godz. 1500 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. Józef Smoczyk. Radni spóźnieni na
obrady: p. Wiesława Ziółkowska, p. Wojciech Młyński. Spoza Rady Gminy w obradach sesji
uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Pracownik urzędu gminy - p. Jerzy Lemańczyk
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 VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z analizy i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na 2015 r.
c. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r.,
d. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje pn.: "Modernizacja
i przebudowa dachu i stolarki okiennej w przedszkolu w Laskowicach",
e. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Jeżewo,
f. ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Jeżewo,
g. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2018,
h. powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników na
kadencję 2016 - 2019,
i. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jeżewo,
j. sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy
Jeżewo w miejscowości Osłowo,
k. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Piskarki,

l. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Nowe Krąplewice.
9. Przedstawienie informacji dotyczącej organizacji letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej w czasie wakacji letnich.
10. Przedstawienie informacji z realizacji zadań dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, stypendiów szkolnych
oraz innych świadczeń wypłacanych mieszkańcom gminy.
11. Przyjęcie "Oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 r.".
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2014 r.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad IX 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,
oraz przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad punktu 8ł
w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Laskowicach. Radni do
przedstawionego porządku obrad wraz z propozycją zmiany, nie wnieśli żadnych uwag
i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad VIII 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 – 12 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono interpelacji ani wniosków.

Ad. 6.
W kolejnym punkcie Pan Przewodniczący poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie. Pan Wójt
powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości. Poinformował, iż
odbyło się Walne Zgromadzenie Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej BOROWIAK,
która sprawuje "pieczę" nad gminnymi wodociągami i kanalizacją, na którym podsumowano
ostatni rok pracy i omówiono problemy związane z działalnością firmy. Rada Nadzorcza
wystąpiła również do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium. Poruszona została
kwestia podwyższenia stawki opłaty za wodę oraz wprowadzenia określonego procentu na
wydatki inwestycyjne. Omówiono możliwości pozyskania środków zewnętrznych na
likwidację rur azbestowych, jednak programy unijne skierowane są do właścicieli, a nie do
dzierżawców. Pan Wójt nadmienił, iż firma RSUH BOROWIAK za rok 2014 nie odnotowała
straty.
Kolejne Walne Zgromadzenie odbyło się w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
gdzie omówione zostały sprawy finansowe, głównie dotyczące ponoszonych strat. Delegaci
poinformowani zostali, że ze strony gminy nie mogą już liczyć na pomoc finansową związaną
m.in. z umorzeniem podatku.
Odbyło się również spotkanie w Starostwie Powiatowym, w tematyce ustawy o transporcie
publicznym, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r., i w której jest mowa, że gminy
będą odpowiedzialne za to, aby mieszkańcy mieli ułatwiony dostęp dojazdu do powiatu czy
województwa środkami komunikacji publicznej. Do przepisów wskazanej ustawy, została
wprowadzona kwestia dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Ustawa zakłada, aby
synchronizować połączenia transportu publicznego w określonych kierunkach.
Kolejne spotkanie, w którym uczestniczył Wójt Gminy, odbyło się w Spółdzielni
Mieszkaniowej w Krąplewicach w tematyce przekazania nieodpłatnie, stacji uzdatniania
wody na rzecz gminy oraz grunty wokół osiedla. Wójt nadmienił, że decyzja o przejęciu
wskazanego majątku należy do rady gminy.
Na zakończenie Pan Wójt poinformował, iż urząd marszałkowski zdecydował o przekazaniu
środków finansowych, aby poprawić wskaźnik rozwoju i funkcjonowania województwa, na
zadania dotyczące: innowacyjności gospodarki, cyfryzacji regionów, gospodarki
niskoemisyjnej czy energii odnawialnej (siłownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, wodne),
regionu przyjaznemu środowisku (gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa),
ochrony zasobów kultury, spójności i dostępności zewnętrznej regionu, infrastruktury
drogowej (transport publiczny), społeczno-kadrowych szkoleń, aktywności na rynku pracy,
innowacji w edukacji (szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia dla nauczycieli). Również
w kwestii podziału i przydziału środków na wskazane cele, decydować będzie urząd
marszałkowski. Natomiast w ramach Lokalnej Grupy Działania będzie można pozyskać
środki z przeznaczeniem na place zabaw oraz na poszerzenie działalności przedsiębiorczej.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przedstawione informacje i poprosił o pytania.
Wobec ich braku, przeszedł do kolejnego punktu obrad, w którym poprosił Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej p. Tadeusza Makowskiego, o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie
opinii z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Ad. 7.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Makowski przedstawił uchwałę Komisji
Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jeżewo za 2014
rok, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2014 r. /uchwała stanowi
załącznik do protokołu/.

Po przedstawionym wniosku Pan Przewodniczący poprosił o pytania. Pytań nie było, wobec
powyższego odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr 11/Kr/2015
z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jeżewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeżewo za 2014 rok, która również
zaopiniowała pozytywnie stosowny wniosek /opinia RIO w Bydgoszczy stanowi załącznik do
protokołu/.

Ad. 8a.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za rok 2014, nadmienił, iż radni zapoznali się również z Uchwałą Nr 19/S/2015
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jeżewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, które zostało zaopiniowane
pozytywnie /opinia RIO w Bydgoszczy stanowi załącznik do protokołu/.
Przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 10 głosami "za",
2 głosami "wstrzymującymi się".
Uchwała Nr IX/42/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący poinformował, iż wobec przeprowadzonego głosowania, Rada Gminy
udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 r., a następnie
pogratulował Panu Wójtowi otrzymanego absolutorium.
Pan Wójt podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium, a pracownikom urzędu
gminy i sołtysom za całoroczną współpracę.
Ad. 8b i 8c.
O wprowadzenie do kolejnych punktów porządku obrad poproszony został Skarbnik Gminy
p. Szymon Górski, który powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę oraz Szanownych
Gości, następnie powiedział: zmiany do budżetu to kwota 124.455 zł, w wyniku zwiększenia
budżetu, zwiększyły się dochody i wynoszą 22.403.363,10 zł oraz wydatki, które wynoszą
23.253.363,10 zł, a deficyt budżetowy jest bez zmian i wynosi 850.000 zł .W związku
z wprowadzeniem wolnych środków poprzednią uchwałą, obecną uchwałą zmienione zostaną
limity na zaciąganie zobowiązań przez wójta gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek z lat
poprzednich do kwoty 841.513 zł . Na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan dotacji
celowej w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na standaryzację ośrodków wsparcia dla

osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Samopomocy w wysokości 4.680 zł i zwiększono
wydatki na kwotę 2.340 zł na zakup artykułów do prowadzenia zajęć z podopiecznymi i na
kwotę 2.340 zł na opłacenie usług związanych z przewozem wyposażenia terapeutycznego.
Zwiększone zostały dochody własne w dziale 756 na kwotę 50.000 zł, z wpływów z podatku od
czynności cywilnoprawnych, z przeznaczeniem na: zakup materiałów na organizację dożynek
i festynów dla mieszkańców gminy - 10.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.000
zł, zakup usług remontowych - 20.000 zł, różne opłaty i składki - 7.000 zł, które dotyczą
zwrotu środków związanych z niewykonaniem przyłączy kanalizacyjnych do budynków osób
fizycznych oraz zakup usług pozostałych - 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane
z organizacją Olimpiady Sportowców Wiejskich w Chełmnie. Zwiększono również dochody na
program "Wiem więcej - Mogę więcej", który realizowany jest ze środków unijnych na
podstawie zawartej umowy na kwotę 69.775 zł i wobec powyższego zwiększono wydatki na
zakup usług w wysokości 60.907 zł i na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 8.868 zł .
Na zakończenie Pan Skarbnik nadmienił, iż zmiany wprowadzone w budżecie gminy
a dotyczące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu wprowadzone zostały również do
Wieloletniej Prognozy Finansowej w ten sposób że zwiększono wartości podstawowych
elementów budżetu ujętych w WPF takich jak: dochody ogółem, które podzielone są na:
dochody majątkowe, które dzieli się na: dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu
dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje; dochody bieżące, które dzieli się na:
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody
z subwencji ogólnej, dochody z podatków i opłat, dochody z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące; wydatki ogółem, które podzielone są na: wydatki
majątkowe, wydatki bieżące, które dzieli się na: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, na
spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ, wydatki na obsługę długu, odsetki i dyskonto
określone w art. 243 ust. 1 ufp. Te same zmiany wprowadzone w dochodach i wydatkach
uchwałą budżetową są wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i jeżeli wartość
zmian dochodów i wydatków jest taka sama (tj. nie zmienia się deficyt budżetu) to
wprowadzone do WPF zmiany na rok 2015 nie mają wpływu na dane ujęte w WPF dotyczące
lat przyszłych.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania do przedstawionej tematyki. Wobec ich braku
odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na
2015r., a następnie przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała został podjęta - 11 głosami "za", 1 głosem "wstrzymującym się".

Uchwała Nr IX/43/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 12.55 na obrady sesji przybył radny Wojciech Młyński.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r. i przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta - 12 głosami "za", 1 głosem "wstrzymującym się".
Uchwała Nr IX/44/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8d.
Pan Przewodniczący poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały Skarbnika Gminy, który
poinformował, iż projekt ten został przygotowany, w celu wyrażenia zgody przez radę gminy
na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 150.000 zł, na inwestycję dotyczącą modernizacji
dachu i stolarki okiennej w przedszkolu w Laskowicach. Pan Skarbnik nadmienił, że
w przypadku zgody, zostanie złożony wniosek do RIO w Bydgoszczy, o wydanie opinii
w odniesieniu do planowanej pożyczki i gdy opinia będzie pozytywna, to zostanie wybrany
bank, który sfinansuje tę pożyczkę.
Radny Sławomir Stefan: czy znany jest kosztorys remontu w wersji pisemnej, tej inwestycji?
Skarbnik Gminy: nie jest mi znany w wersji pisemnej.
Radny Henryk Rybak: chcielibyśmy uzyskać informację, w jakim banku i na jakich zasadach,
ta pożyczka będzie zaciągnięta?
Skarbnik Gminy: brane pod uwagę są dwa banki: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Wiceprzewodniczący RG Grzegorz Ziółkowski: była wcześniej mowa na temat budowy
nowego przedszkola, czy ten projekt będzie realizowany, czy jest aktualny, bo po co
inwestować dodatkowe środki.
Wójt Gminy: inwestycja ta została zgłoszona, ale pewności otrzymania środków unijnych na
ten cel nie mamy. Przedszkole w Laskowicach funkcjonuje i dach tego budynku oraz okna
wymagają wymiany. Jest to gminny budynek i musimy o niego zadbać.
Radny Wojciech Młyński: jeśli nie było przygotowanej kalkulacji, to skąd wiadomo, że
150.000 zł wystarczy i czy nie będzie za dużo?
Wójt Gminy: 150.000 zł jest z kosztorysu przygotowanego przez Pana Szwemina i stąd
wiadomo, że wskazana kwota powinna być wystarczająca.
Skarbnik Gminy: kwota ta została przyjęta w październiku 2014 r., a zawsze przyjmuje się
z lekką nadwyżką.
Wójt Gminy: jest to kwota zabezpieczenia do przetargu i kwota wyjściowa.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje pn.: "Modernizacja i przebudowa
dachu i stolarki okiennej w przedszkolu w Laskowicach", z którym radni zapoznali się
również na posiedzeniu Komisji i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta - 12 głosami "za", 1 głosem "wstrzymującym się".
Uchwała Nr IX/45/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8e.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wprowadzenie do kolejnego projektu uchwały.
Wójt Gminy poinformował, iż powyższy projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu
Komisji, gdzie ustalono podwyższenie stawki opłaty za wodę w wysokości 2,66 zł brutto za
1 m3, jak również zobowiązano firmę BOROWIAK do zaoszczędzenia 0,05 zł, środków
z pobranej opłaty, na cele inwestycyjne.
Radny Henryk Rybak: w jaki sposób środki na cele inwestycyjne będą gromadzone, czy
będzie to subkonto tej firmy?
Wójt Gminy: tak i będzie to najprostsze do kontroli.
Skarbnik Gminy: można też przygotować zarządzenie wewnętrzne firmy, aby określoną kwotę
przeznaczyć na fundusz remontowy.
Radny Wojciech Młyński: jeśli stawka za pobór wody zostanie podwyższona, to firma
BOROWIAK musi czuć się odpowiedzialna i powinna się ubezpieczyć np. od zepsutego
sprzętu czy zniszczonych ubrań.
Przewodniczący obrad, wobec braku dalszych pytań czy uwag odczytał projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Jeżewo
i poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta 10 głosami "za", 3 głosami "wstrzymującymi się".
Radny Wojciech Młyński: czy kwota 0,05 zł jest ujęta w tej wartości?
Przewodniczący RG Dariusz Werkowski: tak.
Pracownik UG Jerzy Lemańczyk: nie ma obowiązku dopisywania tych 0,05 zł w taryfie,
ponieważ zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę regulują tę tematykę i kwestie te
wynikają już z ustawy, że przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek w alokacji prowadzić
osobne zapisy.
Radny Henryk Rybak: czy dotychczas tak było?
Pracownik UG Jerzy Lemańczyk: do tej pory tak nie było.
Radny Henryk Rybak: ale ustawą było zobowiązane?
Pracownik UG Jerzy Lemańczyk: tak, ale nie był przygotowany plan inwestycyjny.
Radny Sławomir Stefan: to jak jest w umowie? Skoro firma ściąga pieniądze, obraca tymi
środkami, a gmina jeszcze dokłada do funkcjonowania tej firmy, czyli jest to działanie
niezgodne z ustawą.
Pracownik UG Jerzy Lemańczyk: mieści się to w środkach, które zostały wykazane we
wniosku.
Radny Henryk Rybak: gdzie są te pieniądze, skoro jest zobowiązanie do ich gromadzenia?
Pracownik UG Jerzy Lemańczyk: są w księgowości RSUH BOROWIAK.
Radny Sławomir Stefan: chyba ich tam nie ma, ponieważ propozycja funduszu inwestycyjnego
została omówiona na posiedzeniu Komisji, a żadne sprawozdanie nie wykazało, że takie
środki są gromadzone.
Pracownik UG Jerzy Lemańczyk: jest propozycja, aby zostało wskazane subkonto i środki te
będą tam gromadzone.
Radny Sławomir Stefan: co się działo do tej pory z tymi pieniędzmi?
Skarbnik Gminy: nie było przez firmę BOROWIAK tworzonych długoletnich planów
inwestycyjnych.

Radny Sławomir Stefan: ale zobowiązana była.
Wójt Gminy: proponuję w §2 wprowadzić zmianę i wpisać, że zobowiązuje się firmę RSUH
BOROWIAK do gromadzenia funduszu inwestycyjnego w wysokości 0,05 zł od 1 m3.
Radny Henryk Rybak: moja propozycja to 0,10 zł .
Wobec przedłożonych propozycji i przeprowadzonej dyskusji, radni wyrazili zgodę na
wprowadzenie zmiany do uchwały, związanej z zobowiązaniem firmy do przekazywania
środków w wysokości 0,10 zł na fundusz inwestycyjny.
Przewodniczący Rady poddał zaproponowaną zmianę pod głosowanie, w wyniku którego
stosowana zmiana wprowadzona została - jednogłośnie 13 głosami "za".
Uchwała Nr IX/46/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8f.
Do przedstawienia kolejnego projektu uchwały poproszony został Pan Wójt, który
poinformował, iż w związku ze złożonym wnioskiem przez Sołtysów Gminy Jeżewo
o podwyższenie diet, została skalkulowana stawka i zaproponowano na posiedzeniu Komisji
podwyżkę w roku bieżącym o 50 zł. Podwyżka obowiązywałaby od 1 lipca, a w roku
następnym, rada gminy tworząc nowy budżet może zaplanować inną kwotę podwyżki.
Radny Jerzy Golonka nadmienił, iż radni, którzy są sołtysami, powinni być z tej podwyżki
wykluczeni, ponieważ otrzymują podwójną stawkę, podwójną dietę.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji w powyższym temacie, radni zdecydowali, że
zaproponowana kwota podwyżki o 50 zł zostanie uwzględniona dla wszystkich sołtysów
równo, a dieta, którą otrzymują sołtysi jest za pracę sołecką, a nie za posiedzenia sesyjne.
Wobec braku dalszych uwag Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Jeżewo, który poddał pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosownia uchwała została podjęta - 9 głosami "za" i 4 głosami
"wstrzymującymi się".
Uchwała Nr IX/47/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 13.30 na obrady sesji przybyła radna Wiesława Ziółkowska.
Ad. 8g.
Pan Wójt poproszony został o przedstawienie projektu uchwały. Nadmienił, iż Gminny
Program Wspierania Rodziny podejmowany jest ponownie, ponieważ ma nastąpić jego
"ulepszenie" i poszerzenie o punkty dotyczące przygotowania harmonogramu realizacji
programu, określenia zadań i poszczególnych działań służących realizacji celów
szczegółowych oraz diagnozy sytuacji rodzin na terenie gminy, która pozwoli stwierdzić
rzeczywiste potrzeby i podjęcie stosownych działań, gdzie wobec wprowadzenia zmian
będzie można bardziej dokładniej podejmować działania profilaktyczne, które będą miały na

celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka, zapobiegać narastaniu kryzysów poprzez
współpracę i wsparcie rodziny, aby zapewnić każdemu dziecku prawa do stabilnego
i trwałego środowiska rodzinnego.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2018 i przeszedł do
głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr IX/48/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 13.40 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
Ad. 8h.
Po przerwie Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu, informując, iż kończy się
kadencja ławników wybranych na lata 2011 - 2015 i rada gminy jest zobowiązana dokonać
wyboru ławników na kolejną kadencję 2016 - 2019, wobec czego należy powołać zespół do
zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na tę funkcję. W związku z powyższym na
posiedzeniu wspólnym Komisji został ustalony skład stosownego zespołu, do którego
wybrani zostali: Pan Maciej Warczak jako przewodniczący, Pani Wiesława Ziółkowska członek i Pani Agnieszka Strzyżewska - członek. Następnie poprosił o pytania lub uwagi,
a wobec ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania
zgłoszonych kandydatur na ławników na kadencję 2016 - 2019 i przeszedł do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta - 13 głosami "za".
Radny Wojciech Młyński nie brał udziału w głosowaniu, z powodu chwilowego opuszczenia
posiedzenia.
Uchwała Nr IX/49/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8i.
Przechodząc do kolejnego projektu uchwały Przewodniczący Rady powiedział, że powołanie
doraźnej Komisji Statutowej związane jest przeprowadzeniem analizy obowiązującego
Statutu Gminy, zaktualizowania treści lub wprowadzenia stosownych zmian. Skład Komisji
ustalony został na posiedzeniu wspólnym Komisji i tworzą go Przewodniczący
poszczególnych komisji rady, Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy, a jej działalność
ulegnie rozwiązaniu z chwilą przyjęcia przez radę gminy nowego statutu lub wprowadzonych
zmian. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Gminy Jeżewo i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
została podjęta jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr IX/50/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8j, 8k, 8l.
Do omówienia kolejnych projektów uchwał poproszony został Pan Wójt, który
poinformował, iż mieszkanie w miejscowości Osłowo zostało wystawione do sprzedaży
w drodze przetargu, ponieważ ostatni najemca nie wykupił wskazanego lokalu, a mieszkanie
jest nadal własnością gminy i zostało przeznaczone do sprzedaży. Natomiast mieszkania
w miejscowości Nowe Krąplewice i Piskarki zostaną przeznaczone do sprzedaży na rzecz
najemców.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania, a wobec ich braku odczytał projekt uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Osłowo, który poddał pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr IX/51/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo w miejscowości Piskarki i przeszedł do
głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr IX/52/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży
w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo
w miejscowości Nowe Krąplewice i przystąpił do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr IX/53/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8ł.
Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski poprosił o przedstawienie Wójta Gminy
projektu uchwały, który na jego wniosek, został wprowadzony do porządku obrad. Pan Wójt
powiedział: wobec właściwej organizacji wyborów czy referendów i zapewnienia
bezproblemowego dostępu do lokalu wyborczego, zarówno członkom obwodowej komisji, jak
i wyborcom, proszę Wysoką Radę o wyrażenie zgody na zmianę siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 4 w Laskowicach z przeniesienia jej z Domu Kultury do Szkoły Podstawowej.
Nowy lokal mieścić się będzie w wyremontowanej stołówce szkolnej. Przy wejściu do budynku
przygotowany został podjazd dla wózka inwalidzkiego dla osób, którego mają problemy
ruchowe i trudności w poruszaniu się po schodach. Organizacja nowej siedziby odpowiadać
będzie wszystkich obowiązującym przepisom, tak aby zapewnić odpowiednie warunki do
głosowania oraz do pracy Komisji. Dotychczasowa siedziba jest bardzo często zajęta na

różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, które ustalone zostały z dużym wyprzedzeniem,
wobec tego nastąpiła propozycja dokonania tej zmiany. Dziękuję.
Wobec braku uwag czy innych propozycji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Laskowicach i poddał pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosami "za".
Uchwała Nr IX/54/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
Pan Wójt przedstawił informację o zaplanowanych zajęciach i imprezach, które zostaną
zorganizowane dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich przez Dom Kultury w Jeżewie,
Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeżewie i w Laskowicach, kluby sportowe, organizację
harcerską, stowarzyszenie "Krzesiwo" oraz wolontariuszy z Laskowic, którzy przygotują
10-cio dniowe atrakcje zabawowo-artystyczne dla dzieci w Domu Kultury w Laskowicach.
Ad. 10.
W kolejnym punkcie Wójt nadmienił, iż ze wskazaną tematyką rada gminy zapoznała się na
posiedzeniu Komisji Oświaty (...) i Komisji Ochrony środowiska (...) w dniu 18 czerwca,
gdzie pracownicy urzędu gminy zajmujący się danym zagadnieniem, przedstawili stosowne
informacje, które zostaną również zamieszczone na stronie internetowej BIP i zainteresowani
mieszkańcy będą mogli zapoznać się z realizacją zadań zleconych przez urząd gminy
/przygotowany materiał stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 11.
Pan Wójt przedstawił krótką informację na temat opracowanego materiału, powiedział:
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, kierownik ośrodka, jest zobowiązany corocznie
przygotowywać Ocenę zasobów społecznych, która zawiera dane o sytuacji demograficznej
i społecznej, o osobach i rodzaju korzystania z pomocy społecznej, dane o zasobach
i wskaźnikach oceny. Materiał ten jest również podstawą do opracowania budżetu GOPS na
kolejny rok. Mając na względzie dane zawarte w ocenie zasobów pomocy społecznej przy
planowaniu budżetu na rok następny związany z realizacją zadań z zakresu pomocy
społecznej warto zwrócić uwagę na następujące kwestie związane z : zabezpieczeniem
środków finansowych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, wzrostem nakładów na usługi opiekuńcze, wzrostem
nakładów na zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności, zapewnieniem
całodobowej opieki w domach pomocy społecznej oraz wsparciem działalności Klubu
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Dziękuję.
Następnie Przewodniczący obrad nadmienił, że z omawianym materiałem radni zostali
zapoznani i stosowne informacje zostały również przedstawione na wspólnym posiedzeniu
Komisji. Wobec faktu, że powyższy dokument musi zostać zgodnie z obowiązującymi

przepisami przyjęty przez radę gminy, przeszedł do głosowania, w wyniku którego Ocena
zasobów pomocy społecznej za 2014 rok, została przyjęta jednogłośnie - 14 głosami "za".
Ad. 12.
Pan Przewodniczący powiedział, iż odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej w dniu 23 czerwca br., na którym udzielono odpowiedzi na pytania
radnych i złożone zostały wyjaśnienia w kwestii działalności Spółki, zasad finansowania oraz
zaplanowanych prac, jak również przedłożono sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki
Wodnej za 2014 r. Poprosił o pytania lub uwagi. Pytań ani uwag nie było, wobec czego
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad przyjęciem stosownego sprawozdania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania sprawozdanie zostało przyjęte przez radę gminy
jednogłośnie - 14 głosami "za".
Ad. 13.
W następnym punkcie porządku obrad Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje
i wnioski radnych: Grażyny Dalak-Ożóg i Jerzego Golonki, które zostały złożone na
poprzedniej sesji rady gminy w dniu 27 maja br., w tematyce przygotowania placu zabaw na
os. Kubsza w Laskowicach i siłowni dla dorosłych, gdzie wskazane inwestycje zostaną
wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016, jak również zostanie złożony wniosek do
Lokalnej Grupy Działania w celu pozyskania środków na wskazane cele w ramach zadań
społeczno-użytecznych. W odniesieniu do zapytań radnego Jerzego Golonki, Pan Wójt
poinformował: wskazane przez radnego oznakowania, ich usunięcie lub postawienie
przeprowadzone zostanie do końca czerwca br., ustalony został termin spotkania
z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Bydgoszczy w tematyce
Dworca PKP w Laskowicach na dzień 30 czerwca o godz. 10.00, zakupiony zostanie
12-stanowiskowy stojak rowerowy, który postawiony będzie przy Dworcu PKP
w Laskowicach, po uzyskaniu zgody przez właściciela terenu, ponowiony zostanie wniosek
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie
wskazanych drzew we wniosku radnego, zaproponowana budowa ciągu parkingowego na
wskazanych ulicach za zgodą rady gminy zostanie wprowadzona do projektu budżetu na
2016r., jak również ustawienie lamp oświetleniowych przy ul. Kusocińskiego. Następnie
przedstawił zmianę stopnia organizacyjnego w Szkole Podstawowej w Czersku Świeckim od
1 września 2015 r. Odpowiedzi na wskazane interpelacje i zapytania Pan Wójt przekazał
zainteresowanym radnym także w wersji pisemnej /odpowiedzi stanowią załącznik do protokołu/.
Ad. 14.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy, który odczytał pismo
Rady Sołeckiej Sołectwa Taszewo, w sprawie braku zgody na budowę farmy wiatrowej na
terenie sołectwa.

Radny Wojciech Młyński w odniesieniu do powyższego sprzeciwu zapytał, czy mieszkańcy
sołectwa, byli przeciwni telefonom komórkowym, gdyż telefony te są szkodliwym
urządzeniem, a gmina musi pozyskiwać dochody również z takich inwestycji.
Pan Przewodniczący poprosił obecną na sesji Sołtys Taszewa Panią Marię Kurcz
o przedstawienie stanowiska sołectwa. Pani Sołtys poinformowała, iż mieszkańcy są
przeciwni tej inwestycji, ponieważ uważają, że jest ona szkodliwa dla zdrowia, dla
środowiska i odległość, która jest proponowana na postawienie wiatraków jest zbyt mała od
budynków mieszkalnych.
Radni podjęli dyskusję w temacie usytuowania siłowni wiatrowych, farm elektrowni
słonecznych na terenie gminy, wobec sprzeciwu mieszkańców do wskazanych inwestycji.
Wobec braku wypracowania jednolitej opinii, Pan Przewodniczący udzielił głosu Sołtysowi
wsi Laskowice Panu Markowi Strzyżewskiemu, który zawnioskował o czytelniejszy przepływ
informacji o organizowanych imprezach różnego rodzaju, np. festyny, koncert, imprezy
plenerowe, wycieczki.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała, że są wywieszane plakaty, zamieszczane
informacje na stronie internetowej, na facebooku, o organizowanych wycieczkach, również
rowerowych, festynach cz wyjazdach do opery.
Radny Wojciech Młyński nadmienił, iż te informacje są, ale plakaty informujące
o określonych imprezach są dla mieszkańców mało czytelne.
Radny Jerzy Golonka zaproponował, aby przed Domem Kultury w Laskowicach zamontować
tablicę informacyjną, na której można byłoby wywieszać wszystkie informacje. Nadmienił
także, że należałoby przeprowadzić remont stadionu w Laskowicach, a w szczególności
miejsc dla publiczności.
Radny Sławomir Stefan odniósł się do podwyższonej diety sołtysów o kwotę 50 zł, która
uzgodniona została na posiedzeniu Komisji. Powiedział, iż zaproponował, aby dietę
podwyższyć do kwoty 250 zł, pod warunkiem, że Sołtysi zrezygnowaliby z opłaty za inkaso,
czyli ze środków uzyskanych za zbieranie podatku. Inkaso to waha się od 180 zł do 5.454 zł
rocznie, czyli czterech sołtysów musiałoby się podzielić z pozostałymi sołtysami. Kolejna
kwestia poruszona przez Pana Radnego dotyczyła głosowania nad projektami uchwał
związanymi z budżetem i sprawami finansowymi, gdzie "wstrzymał się" od głosu, ponieważ
nie zgadza się z tak prowadzoną polityką finansową gminy i jeżeli w dalszym ciągu będą
w taki sposób traktowane finanse gminy, to będzie się "wstrzymywał się" od głosu.
Przykładem są tematy, które "ciągną" się od zeszłej kadencji rady gminy i tematy bieżącej
kadencji, gdzie była mowa, że nie będzie nowych inwestycji, a w chwili obecnej zostanie
zaciągnięta pożyczka na kwotę 150.000 zł na modernizację przedszkola w Laskowicach. Nie
został przygotowany kosztorys i nie wiadomo, jakie środki na ten remont zostaną
przeznaczone. Kolejny przykład to "dopłaty" do działalności firmy BOROWIAK, poniesione
na dodatkowe inwestycje związane z utrzymaniem sieci wodociągowej z budżetu gminy,
gdzie powinna być informacja, ile środków wpłynęło z opłaty za wodę do firmy, ile gmina
dołożyła do modernizacji sieci i te kwoty powinny być podstawą do wyliczenia kwoty
zaplanowanej na inwestycje dla firmy BOROWIAK.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że pożyczka na modernizację przedszkola w Laskowicach
została zaplanowana w roku ubiegłym, a jeśli nastąpi zmiana, co do wysokości kwoty lub
kwota ta nie zostanie wykorzystana w całości, to bez wiedzy rady, zmiana w tym zakresie się

nie odbędzie. Pan Skarbnik w odniesieniu do kwoty jaką firma BOROWIAK otrzymała od
gminy, poinformował, że kwota ta jest znana Panu Radnemu, gdyż w tym temacie była już
rozmowa.
Sołtys Laskowic p. Marek Strzyżewski: z wypowiedzi Pana Radnego wynika, że Sołtysi
"bardzo ładnie" zarabiają i mają z tych środków zrezygnować. Nie wie Pan jednak, jakie
koszty Sołtysi ponoszą przy rozwożeniu nakazów podatkowych, gdzie 6,20 zł kosztuje nadanie
przez Pocztę takiego nakazu, więc ile gmina na tym zaoszczędzi.
Radny Sławomir Stefan: Pan Sołtys mówi o różnych rzeczach, bo koszty za inkaso, to
pieniądze za zebranie podatku, a dieta to 150 zł i nie są to te same kwestie.
Skarbnik Gminy: inkaso dla sołtysów jest za wpłacanie podatku przez mieszkańców do
Sołtysa, a nie za to, że roznoszą nakazy podatkowe.
Radny Henryk Rybak zapytał, na czyj wniosek zostały ustawione znaki - strefa zamieszkania,
na ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Laskowicach, kto o tym zadecydował, ponieważ psuje to
ruch mieszkańcom. Radny Jerzy Golonka odpowiedział, że to na jego wniosek zostały
postawione te znaki, ponieważ osiedle ma być "zamknięte", a mieszkańcy muszą nauczyć się
porządku, bo panuje samowola, a oznakowanie to ma uporządkować pewne kwestie.
Pan Wójt poinformował, że zostanie poproszona osoba od spraw organizowania ruchu
i zdecyduje, jakie oznakowanie ma na wskazanych ulicach obowiązywać.
Radna Grażyna Dalak-Ożóg poinformowała, że Spółka "Intercity", "wycięła" część postojów
na stacji kolejowej w Laskowicach, m.in. do Poznania i do Wrocławia, a uzasadnienie takich
działań związane jest z oszczędnością czasu, powiedziała: jest to duże zaskoczenie, tym
bardziej, że jest to stacja węzłowa i uważam, że należy zaprotestować przeciwko takim
praktykom, ponieważ należy pamiętać o ludziach dojeżdżających do pracy czy na studia.
Na zakończenie Pan Przewodniczący powiedział, że kolejne spotkania radnych na
posiedzeniach komisji czy sesji zaplanowane zostały na koniec miesiąca sierpnia i na miesiąc
wrzesień.
Ad. 15.
Wobec braku dalszych pytań czy składanych wniosków Przewodniczący Rady Gminy
p. Dariusz Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w IX sesji VII kadencji
Rady Gminy i o godz. 1500 zamknął obrady.
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