PROTOKÓŁ NR XI/2015
z obrad XI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 17 września 2015 r.
od godz. 1330 do godz. 1630 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. Henryk Rybak, p. Maciej Warczak.
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 X sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016 - 2019,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na 2015 r.,
c. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r.,
d. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul.
Parkowa i Jeziorna”.
e. zmiany uchwały Nr VI/19/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Rady Gminy Jeżewo
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim w filię Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeżewie,
f. wykazu działek rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w 2015 r.,
g. zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych 56 drzew w alei przydrożnej, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie uznanej za pomnik przyrody
rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie
uznania za pomnik przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego
(Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z 1991 r. Nr 15, poz. 120) oraz w sprawie zabiegu
sanitarno-pielęgnacyjnych 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody rozporządzeniem
Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za
pomnik przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz.
Woj. Bydgoskiego z 1991 r. Nr 15, poz. 120),

h. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Laskowice,
i. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały sejmiku województwa kujawskopomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżewo.
8. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XI 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 13 radnych, co stanowi quorum
upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak wyżej, oraz
przedstawił wniosek Wójta Gminy o wykreślenie z porządku obrad, punktu 7h
w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Laskowice, wobec uzasadnienia Wójta, iż spowodowane jest
to dokładnym oszacowaniem wskazanej nieruchomości, w odniesieniu do roku, w którym
wniosek o wykup został złożony, a podjęciem decyzji o sprzedaży wskazanego lokalu.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wykreśleniem pkt 7h porządku obrad,
w wyniku którego, wskazany punkt został wykreślony, stosunkiem głosów 12 „za”,
1 głos „sprzeciwu”, a następnie przeszedł do głosowania nad porządkiem obrad po zmianach,
który w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie – 13 głosami
„za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad X 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 Sławomir Stefan poprosił
o przesyłanie protokołu z obrad sesji do radnych, razem z materiałami na obrady sesji. Wobec
braku innych propozycji czy uwag do protokołu Przewodniczący posiedzenia, poddał
protokół pod głosowanie w wyniku, którego został przez Radę przyjęty jednogłośnie –
13 głosami „za”.

Ad. 5.
Radny Jerzy Golonka poinformował, iż otrzymuje od rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola w Laskowicach, monity, że na budynku gospodarczym są luźne dachówki.
Następnie zawnioskował, o pomalowanie 2 kopert na ulicy Kolejowej w Laskowicach dla
„zabezpieczenia” miejsca parkingowego dla samochodu zabierającego śmieci, jak również
aby miejsca te nie były zajmowane przez cały czas, gdyż w razie nagłej potrzeby nie ma
miejsca do parkowania. Kolejna sprawa poruszona przez radnego Golonkę dotyczyła skarg
mieszkańców na „brzydkie zapachy” z firmy BATER, gdzie palone są odpady nieczyste,
bardzo niebezpieczne dla środowiska.
Radna Grażyna Dalak-Ożóg odniosła się do postawienia sygnalizacji świetlnej „przejścia dla
pieszych” na ulicy Oskiej w Laskowicach. Nadmieniła, iż sprawa została poruszona wcześniej
i na chwilę obecną nic się nie dzieje.
Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o ustosunkowanie się do powyższych
wniosków.
Pan Wójt w odpowiedzi na wnioski radnego Golonki, poinformował, że w poniedziałek
ruszają prace remontowe tego zadaszenia, wobec czego zagrożenia już nie będzie. W kwestii
„zakopertowania” wskazanego miejsca na ulicy Kolejowej, Pan Wójt powiedział, że
przygotowanie takich miejsc nie jest problemem, jeśli mieszkańcy tej ulicy wyrażą zgodę.
W odniesieniu do firmy BATER, Wójt powiedział, że zostanie powiadomiona odpowiednia
inspekcja, celem sprawdzenia wykorzystywania materiałów do palenia oraz w celu
zapobiegania takich praktyk na przyszłość.
Następnie wobec pytania radnej Dalak-Ożóg, Pan Wójt odpowiedział, że Zarząd Dróg
Wojewódzkich wyraził zgodę na postawienie znaków pulsacyjnych, ale z powodu słabego
naświetlenia świateł ulicznych, firma ENEA musi rozpatrzeć, czy jest możliwość dowieszenia
dodatkowych lamp, czy trzeba będzie postawić nowe lampy. Wójt powiedział, że po
uzyskaniu odpowiedzi, będzie wiadomo, w jakim okresie czasu wnioskowane znaki
pulsacyjne będą mogły być postawione.
Ad. 6.
W dalszej kolejności Pan Wójt przeszedł do przedstawienia następujących informacji: Zarząd
Dróg Wojewódzkich będzie wnioskował do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
o wycinkę kolejnych kasztanów na ulicy Długiej w Laskowicach; zostanie opracowany plan
ruchu drogowego w Laskowicach ulic: Kolejowej, Ogrodowej i Mickiewicza, który zostanie
przedstawiony radzie gminy do zaakceptowania; sprzedano 5 mieszkań, na które rada gminy
wyraziła zgodę w uchwałach; odbyło się spotkanie Sołtysów w bioelektrowni Buczek, na
którym przedstawiciele omówili działalność bioelektrowni, proces produkcji oraz
poinformowali, że odpady poprodukcyjne są przekazywane rolnikom za darmo, tylko
zainteresowany musi zorganizować transport (przewóz); trwa remont magistrali kolejowej
między Laskowicami a Terespolem Pomorskim i wobec tego, gmina Jeżewo pozyska
przesiewkę kolejową na drogi za odpłatnością w wysokości ok. 50.000 zł; będzie możliwość
pozyskania środków finansowych na modernizację dróg gminnych i powiatowych z tzw.

„schetynówek”, na które można składać wnioski, a udział własny gminy w tych inwestycjach
to 50 proc. środków finansowania. Pan Wójt przedstawił również analizę potrzeb drogowych,
przygotowaną przez urząd marszałkowski. Wskazał, że dla gminy Jeżewo przeznaczone
zostało 800.000 zł na następujące zadania: II etap na dokończenie ul. Polnej w Laskowicach,
I etap dla ul. Ogrodowej w Jeżewie, Krąplewice – Buczek -Skrzynki, Laskowice – I etap
os. Kubsza, Taszewo – Ciemniki - Dubielno II etap oraz Sulnowo – Piskarki - Taszewskie
Pole-Jeżewo, na które przeznaczone zostały środki w wysokości 2 mln zł . Termin realizacji
wskazanych zadań to lata 2014 – 2020. Nadmienił również, iż gmina na te inwestycje będzie
potrzebowała środków własnych, wobec czego należy zakończyć budowanie chodników,
ponieważ będą potrzebne środki na drogi, aby wykorzystać przyznane środki przez urząd
marszałkowski.
Ad. 7a.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje
i poprosił o pytania. Wobec ich braku, przeszedł do kolejnego punktu obrad, w którym
poprosił członków powołanego zespołu opiniującego kandydatów na ławników
o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach. Radna Wiesława Ziółkowska, członek
wskazanego zespołu, przedstawiła Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na
ławników z terenu gminy Jeżewo do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016 – 2019
/opinia stanowi załącznik do protokołu/. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o wybór
przedstawicieli do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi stosowne głosowanie. Spośród
radnych zaproponowali zostali: p. Grażyna Dalak-Ożóg, p. Teresa Kornacka, p. Marian
Romanowski, którzy wyrazili zgodę na powołanie do Składu Komisji Skrutacyjnej i ze
swojego składu na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej zaproponowali radną Grażynę
Dalak-Ożóg, która wyraziła zgodę na pełnienie wskazanej funkcji.
Na powyższe została podjęta uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu
przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencje 2016 –
2019, która w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwalona została jednogłośnie –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/58/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania,
a Przewodnicząca Komisji poinformowała o sposobie głosowania. Rada Gminy przystąpiła do
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu w głosowaniu tajnym.
O godz. 14.25 Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy, w celu przygotowania
protokołu z głosownia przez Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie Pan Przewodniczący poprosił radną Grażynę Dalak-Ożóg Przewodniczącą
Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego wyboru. Zgodnie
z protokołem Komisji Skrutacyjnej w wyniku przeprowadzonego głosowania, ławnikami
gminy Jeżewo na kadencję 2016 – 2019 wybrani zostali: p. Emilia Kasica i p. Tadeusz
Zieliński /protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu/. Wobec powyższego
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu

Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016 - 2019, która w wyniku głosowania podjęta została
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/59/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b i 7c.
O wprowadzenie do kolejnych punktów porządku obrad poproszony został Skarbnik Gminy
p. Szymon Górski, który powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę oraz Szanownych
Gości, następnie poinformował o wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na kwotę
323.498 zł, gdzie dochody po zmianach wynoszą 23.135.240,10 zł, wydatki stanowią
23.985.240,10 zł, a deficyt budżetowy w wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie
i wynosi 850.000 zł . Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej po zmianach wynoszą 2.991.340,10 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na
organizację zadań bieżących gminy po zmianie wynoszą 1.252.813 zł. Wysokość subwencji
ogólnej nie zmieniła się i wynosi 9.475.196 zł . Wskazał, że zmiany do budżetu dotyczą:
zwiększenia planu dochodów ze środków unijnych, które wpłynęły z PROW za realizację
inwestycji ścieżki pieszo-rowerowej z Jeżewa do Laskowic w kwocie 256.000 zł, w wyniku
zwiększenia dochodów wprowadzone zostały wydatki na: organizację dożynek w kwocie
19.000 zł, na budowę chodnika w Laskowicach na ul. Długiej w kwocie 50.000 zł, budowę
chodnika w Czersku Świeckim: 85.000 zł, zakup wyposażenia dla OSP: 7.000 zł, dowóz
uczestników na zajęcia Klubu Samopomocy: 10.000 zł, budowę kanalizacji sanitarnej
w Laskowicach ul. Parkowa i Jeziorna, kwota 56.000 zł, zakup naczepy do wywozu osadu
z oczyszczalni ścieków na kwotę 29.000 zł; zwiększenia dochodów na kwotę 71.742 zł.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęły środki na zwrot
wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. W wyniku zwiększenia dochodów
zwiększono wydatki na kwotę: 1.742 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów na dożynki
gminne, 50.000 zł na wynagrodzenia osobowe, 15.000 zł zwiększono dotacje podmiotową dla
Domu Kultury w Jeżewie w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby, 5.000 zł zwiększono
dotację dla Biblioteki Gminnej; zwiększenia dochodów na kwotę 15.000 zł. Na podstawie
decyzji Ministra Edukacji Narodowej otrzymaliśmy środki z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i
pomocy dydaktycznych i na tej podstawie zwiększone zostały wydatki w szkołach
podstawowych na kwotę 10.700 zł i dla gimnazjum na kwotę 4.300 zł; zwiększenia dochodów
na kwotę 24.191 zł. Decyzją Ministra Finansów przyznano środki z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 24.191 zł na dofinansowanie wyposażenia stołówek
szkolnych.
W związku z planowanym zakupem tłucznia na drogi, przeniesione zostały środki w dz. 600transport i łączność w rozdz. 60016, drogi gminne – 50.000 zł z § 4300 zakup usług do § 4210
zakup materiału, gdzie planowany jest zakup wskazanego materiału w ilości ok. 10.000 ton.
Nastąpiło przeniesienie wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w rozdz. 720informatyka na kwotę 10.806 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera do Programu
E-administracja, czyli obiegu dokumentów w formie elektronicznej. Pan Skarbnik
poinformował, że limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

Do projektu uchwały dodany został załącznik nr 3a, dotyczący wydatków realizowanych ze
źródeł pochodzących z funduszy strukturalnych, w wyniku zwiększenia planu na dochodach
i wydatkach unijnych oraz załącznik nr 9 w wyniku zwiększenia dotacji dla instytucji kultury.
Powyższe inwestycje wprowadzone omawianą uchwałą wykazane zostały w załączniku
nr 3 do projektu uchwały.
Skarbnik wniósł również o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja
i przebudowa dachu i stolarki okiennej w przedszkolu w Laskowicach” na
„Termomodernizacja budynku przedszkola w Laskowicach”, ze względu na pozyskanie
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Następnie Pan Skarbnik poinformował o różnicach, które zostały wprowadzone do budżetu
między posiedzeniem Komisji Rady Gminy w dniu 9 wrześniu, a obradami obecnej sesji, tj.zwiększenia dochodów na kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na: 28.000 zł opłacenie kosztów
wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych w celu zabezpieczenia
wydatków na ten cel do końca bieżącego roku tj. opłacenia kosztów za miesiąc styczeń –
sierpień w kwocie 56.000 zł, oraz miesiące wrzesień – grudzień, 16.000 zł wydatki poniesione
na utrzymanie mienia gminnego związane z remontem budynku komunalnego, w którym
znajduje się placówka Poczty Polskiej.
Nadmienił, iż przedstawione zmiany wprowadzone zostały również do projektu uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r., co spowodowało zwiększenie planu dochodów
na kwotę 323.498 zł i zwiększenie wydatków na wskazaną kwotę, z czego na wydatki
inwestycyjne przeznaczono 135.000 zł.
Na zakończenie Pan Skarbnik poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan poprosił o wskazanie celowości przeprowadzenia remontu
w budynku, w którym znajduje się placówka Poczty, za wskazaną kwotę 16.000 zł .
Pan Wójt w odpowiedzi na powyższe zapytanie powiedział, iż Poczta Polska zrezygnowała
z części zajmowanego lokalu i wobec potrzeby dostosowania oddanej części lokalu do
sprzedaży należało przeprowadzić stosowne zmiany związane m.in. z doprowadzeniem wody,
odprowadzeniem kanalizacji, wymianą okien oraz przedzieleniem lokalu ścianką.
Poinformował, iż wszelkie kosztorysy są do wglądu w urzędzie gminy. W odniesieniu do
przeprowadzonego przetargu Wójt powiedział, że cena wywoławcza sprzedawanego
mieszkania wynosiła 41.170 zł, a uzyskana cena po sprzedaży to kwota 47.000 zł .
Radny Sławomir Stefan poprosił o przedstawienie ilości oferentów i procedury
przeprowadzenia tego przetargu oraz o wyjaśnienie dotyczące ogłoszenia stosownego
przetargu na stronie internetowej BIP gminy Jeżewo. Pan Wójt odpowiedział, iż do przetargu
stanęło 2 oferentów, a cała procedura przeprowadzona została w oparciu o obowiązujące
przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto zapewnił o sprawdzeniu
wykonanych czynności przez pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie powyższego
przetargu.
Następnie radny Sławomir Stefan odniósł się do przedstawionych zmian do budżetu gminy
dotyczących: dopłaty do chodnika w Czersku Świeckim i w Laskowicach, które nie zostały
wprowadzone wcześniej do planu inwestycyjnego, zmian nazwy remontu w przedszkolu
w Laskowicach, przygotowania dokumentacji na modernizację wysypiska śmieci oraz braku
informacji o przetargu na to zadanie i zaplanowanych środków we wcześniejszych planach
finansowych, zakupu naczepy do oczyszczalni ścieków w wysokości 29.000 zł, który również

nie był ujęty w planie finansowym inwestycji oraz wydatkowania kwoty 16.000 zł
i wprowadzenia do budżetu zmian we wskazanym zakresie po przeprowadzonym remoncie,
bez wcześniejszej decyzji rady gminy w tym temacie, co jest działaniem niepożądanym.
Argumentował, że dodatkowo pozyskane środki powinny zostać przeznaczone na spłatę
zobowiązań, a nie wprowadzać nowe zadania inwestycyjne, ponieważ za wszelkie
zobowiązania gminy odpowiada rada gminy.
Wobec powyżej wypowiedzi radnego, radni podjęli dyskusję w temacie przeznaczenia
środków finansowych na chodnik w Czersku Świeckim i w Laskowicach na ulicy Długiej,
aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a w szczególności dzieciom.
Radna Józefa Manikowska poinformowała, że środki finansowe na budowę chodnika
w Czersku Świeckim, zostały przeznaczone z funduszu sołeckiego z ostatnich kilku lat,
a budowa ta była planowana i wprowadzona do działań inwestycyjnych w poprzedniej
kadencji rady.
Pan Skarbnik odniósł się do wydatkowanej kwoty 16.000 zł, informując, że remont został
przeprowadzony w miesiącu lipcu, wydatki na ten cel były zaplanowane, a wykonawca,
fakturę przedłożył w miesiącu wrześniu, a nie zaraz po wykonanej pracy, co jest
dopuszczalne. Powiedział również, że w roku bieżącym nie został zwiększony deficyt
budżetowy, który od początku roku jest na stałym poziomie, a uchwała „pożyczkowa” została
wywołana, aby uzyskać, do wniosku o udzielenie pożyczki, opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w powyższym temacie oraz załatwić wszystkie kwestie formalne, tak, aby do
końca roku otrzymać wskazane środki. W temacie dokumentacji na modernizację wysypiska
śmieci Pan Skarbnik poinformował, że środki na to zadanie przeznaczone w części zostały
z budżetu gminy, a w pozostałej części z pozyskanych środków z opłat za ochronę
środowiska. W odniesieniu do zmiany nazwy remontu, przeprowadzonego w przedszkolu
w Laskowicach, chodziło tylko o wskazanie prawidłowego opisu tej inwestycji, aby móc
uzyskać pożyczkę na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która jest na
niskim poziomie oprocentowania. Nadmienił, że jeśli inwestycja, która jest oszacowana do
kwoty 150.000 zł, co wynika z przygotowanych kosztorysów i wyliczeń, to nie stosuje się
procedury przetargowej.
Radny Sławomir Stefan powiedział, że uprzywilejowana pozycja radnego wynika z wyboru
i wobec tego, radny ma obowiązek pytać i składać zastrzeżenia, co do prowadzonej polityki
finansowej czy innej praktykowanej w gminie, w imieniu wyborców i własnym. Następnie
odniósł się do informacji zawartej w WPF dotyczącej wprowadzonych wolnych środków
z 2014 r. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z Programu PROW.
Skarbnik Gminy w odpowiedzi poinformował, że w uchwałach budżetowych są wskazane
dochody i wydatki, a nie są wykazane przychody i rozchody. Wolne środki z roku 2014, to
wolne środki przeznaczone na spłatę zobowiązań z lat poprzednich, czyli spłatę kredytów
i pożyczek, które są ujęte w rozchodach budżetu.
Radna Agnieszka Strzyżewska poprosiła radnych, aby zastanowili się nad potrzebą
wykonania tych chodników, gdyż są to zapewne ostatnie chodniki, które w najbliższym czasie
będą robione i jeśli środki z funduszu sołeckiego Czerska Świeckiego zostały w pewnej części
zgromadzone, to można brakującą część dołożyć, aby poprawić bezpieczeństwo, a podobną
sytuacją jest chodnik w Laskowicach przy ulicy Długiej od Zakonu Księzy Werbistów do

przejazdu kolejowego, gdzie jest możliwość współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich
w podziale kosztów na ten cel.
Wobec braku dalszych pytań czy uwag Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na 2015 r. i przeszedł do
głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta – 11 głosami „za”, 1 głosem
„sprzeciwu”. Radny Sławomir Stefan odmówił głosowania nad projektem powyższej uchwały
w związku z tym, iż nie zgadza się na taką formę finansowania inwestycji i prowadzenia
budżetu.
Uchwała Nr XI/60/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Skarbnik powiedział, że wydatki inwestycyjne pojawiające się wciągu roku to
„normalna” forma budżetowania, a dobrze byłoby mieć tylko plan i tego planu przez cały rok
budżetowy się trzymać. Jednak jeśli pojawiają się możliwości dofinansowania zadania, na
które jest tylko określona część środków, to dlaczego nie skorzystać i wprowadzić tych
wydatków w ciągu roku budżetowego.
Przewodniczący obrad poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie do kolejnego projektu
uchwały. Skarbnik poinformował, że zmiany wprowadzone uchwałą budżetową, o których
była mowa wcześniej zostały wprowadzone do WPF na 2015 r., zarówno po stronie
dochodów, jak i wydatków i zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, dane
zawarte w WPF muszą być zgodne z planem uchwały budżetowej, wobec czego został
przygotowany stosowny projekt uchwały
Pan Przewodniczący poprosił o pytania, a wobec ich braku 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 –
12 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XI/61/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji do projektu uchwały Skarbnika
Gminy, który powiedział, iż zaciągniecie wskazanego kredytu zostało zaplanowane
w budżecie na 2015 r., i z uwagi na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, wystąpiła
potrzeba zaciągnięcia powyższego kredytu. Skarbnik argumentował, iż wzrost wydatków jest
znaczący, więc należy wywołać stosowną uchwałę, aby zamknąć budżet.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan: czy ta uchwała skutkuje zmianą w planie wieloletnim?
Skarbnik Gminy: nie, ponieważ deficyt budżetowy nie jest zmieniamy od początku roku
budżetowego.

Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa
i Jeziorna”, a następnie przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta – 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XI/62/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7e.
W dalszej części o wprowadzenie do kolejnego projektu uchwały poproszony został Pan
Wójt, który powiedział, że zmiana uchwały Nr VI/19/2015 z dnia 26 lutego br., związana jest
tylko z treścią zapisu, dotyczącego przekazania dokumentacji przebiegu nauczania
przekształcanej Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim, która powinna zostać przekazana
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Jeżewie, a nie jak było zapisane Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy. Nadmienił, że gdyby jednostka oświatowa była likwidowana, to wtedy
dokumentacja szkoły przekazana zostałby do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/19/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Rady Gminy Jeżewo w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czersku Świeckim w filię Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jeżewie i poprosił
o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/63/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Pan Wójt przedstawił kolejny projekt uchwały, który dotyczy przedłużenia umów dzierżawy
na rzecz dotychczasowych dzierżawców, którzy złożyli wnioski o ich przedłużenie
i wobec terminowo wnoszonych opłat i dobrej gospodarki rolnej na wskazanych terenach, nie
ma przeszkód, aby takie przedłużenie nie nastąpiło.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania lub uwagi. Wobec ich braku odczytał projekt
uchwały w sprawie wykazu działek rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w 2015 r.,
który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/64/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zabiegów sanitarnopielęgnacyjnych 56 drzew w alei przydrożnej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji
Błądzim – Świecie uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody tworów przyrody
na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z 1991 r. Nr 15, poz. 120)
oraz w sprawie zabiegu sanitarno-pielęgnacyjnych 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody
rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania
za pomnik przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj.
Bydgoskiego z 1991 r. Nr 15, poz. 120), a następnie przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/65/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7i.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż w dniu 2 września wpłynął projekt uchwały
sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżewo,
celem zaopiniowania. Nadmienił, iż projekt uchwały sejmiku został omówiony na
posiedzeniu Komisji, a następnie poprosił Pana Wójt o wprowadzenie. Wójt poinformował, iż
procedura wyznaczenia aglomeracji została wszczęta na wniosek gminy Jeżewo z dnia
23 czerwca 2014 r. Materiały dotyczące projektu planu aglomeracji spełniają wymogi
określone rozporządzeniem Ministra Środowiska i wobec powyższego mogą stanowić
podstawę do wyznaczenia aglomeracji. Obszar obejmujący system istniejącej kanalizacji
zbiorczej to miejscowości: Jeżewo, Laskowice, Krąplewice, Czersk Świecki, Lipienki, Lipno,
Taszewskie Pole i Jaszcz. Część z wymienionych miejscowości znajduje się obszarze
aglomeracji w całej powierzchni, a pozostałe umiejscowione zostały częściowo. Następnie
Pan Wójt omówił wyliczenia dotyczące równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji i na
jakiej podstawie została ustalona.
Na zakończenie Wójt nadmienił, iż wyznaczenie aglomeracji umożliwi gminie ubieganie się
o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem
aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończonych
oczyszczalniami ścieków.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
projektu uchwały sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Jeżewo. W związku z brakiem pytań czy uwag, poprosił o głosowanie, w wyniku
którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XI/66/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad, w którym przedstawił
analizę złożonych oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek
organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta, które
zostały przedłożone odpowiednio do Wójta Gminy przez pracowników samorządowych, tj.
skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających
decyzje administracyjne w imieniu wójta i do Przewodniczącego Rady Gminy przez radnych
Rady Gminy Jeżewo. Poinformował, iż wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone
z zachowaniem terminu określonego w art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, tj. do
dnia 30 kwietnia 2015 r., wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Nadmienił, iż wykazane
nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych zostały skorygowane lub uzupełnione
/analiza stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 9.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Wójt poinformował, że w urzędzie gminy przeprowadzana jest ocena pracowników
urzędu gminy oraz że został ogłoszony przetarg na dostawę oleju grzewczego. Do przetargu
stanęło 6 firm, a w dniu dzisiejszym nastąpiło rozstrzygnięcie i wygrała firma z Piotrkowa
Kujawskiego TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o. Przedstawił wyniki rankingu Gazety
„Wspólnota” w kwestii wydatków na administrację, gdzie gmina Jeżewo zajęła 15 miejsce
w kraju, a 1 w województwie.
Radny Wojciech Młyński poinformował o wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony
środowiska (…) i Komisji Oświaty (…) w dniu 29 września br. w tematyce omówienia
wyników zewnętrznych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy, organizacji zajęć
pozalekcyjnych oraz omówienia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za I półrocze
2015 r.
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Przewodniczącego Komisji Ładu (…) p. Henryka
Rybaka, poprosił Sołtysów o przygotowanie informacji o stanie dróg w sołectwach oraz
o pilnych potrzebach ich modernizacji. Następnie przedstawił wniosek mieszkańca Laskowic
w sprawie wykonania sygnalizatora przejścia dla pieszych na ulicy Oskiej i ulicy Kubsza oraz
dodatkowego oświetlenia chodnika na ulicy Oskiej od ulicy Kubsza do ulicy Dembieńskiego.
Radny Sławomir Stefan zapytał o możliwość zmiany uposażenia dla Pani Asystent Rodziny,
która w chwili obecnej pracuje na ¾ etatu umowy zlecenia, i pod opieką ma 20 rodzin, a Jej
sposób oraz podejście do wykonywanej pracy powinno zostać docenione.
Pan Wójt odpowiedział, że w budżecie gminy takich środków nie ma, gdyż obecnie środki na
wynagrodzenie przydziela urząd wojewódzki, ale można byłoby połączyć etat finansowo
z urzędem wojewódzkim i środkami z budżetu gminy i zabezpieczyć te środki na 2016 r.
O godz. 15.55 obrady sesji opuściła radna Józefa Manikowska.
Radny Sławomir Stefan poprosił o przygotowanie na posiedzenie Komisji, opisu skutków
obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu oraz poniesionych strat w dochodach,
poprzez zastosowanie ulg w podatkach. Następnie poruszył sprawę remontu dachy na
budynku socjalnym w Ciemnikach.

O godz. 16.05 obrady sesji opuściła radna Teresa Kornacka.
Radny Wojciech Młyński zawnioskował o zmianę oznakowania na osiedlu w Jeżewie na
ulicy Lipowej oraz poruszył sprawę „przejęcia opieki” nad parkingiem przy lesie nad
jeziorem Stelchno w Jeżewie.
Radny Jerzy Golonka zawnioskował o poprawę wyjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Długą
w Laskowicach oraz zapytał, jakie zostały podjęte działania w kwestii przygotowania parku
w Laskowicach do korzystania przez mieszkańców. Pan Wójt odpowiedział, że wskazany
wyjazd zostanie poprawiony przy budowie chodnika na ul. Długiej od Zakonu Księży
Werbistów do przejazdu kolejowego, a w sprawie parku w Laskowicach, to Nadleśnictwo
Dąbrowa wykona w 2016 r. wiatę postojową, mini boisko i mini plac zabaw.
Na zakończenie obrad sesji Pan Wójt przedstawił wniosek w sprawie sprzeciwu mieszkańców
sołectwa Taszewo, Białe, Piskarki i Belno, dotyczący postawienia ferm wiatrowych.
Poinformował, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zostało zawieszone do czasu
dokładnego uregulowania tych spraw w przepisach.
Ad. 10.
Wobec braku dalszych pytań czy składanych wniosków Przewodniczący Rady Gminy
p. Dariusz Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XI sesji VII kadencji
Rady Gminy i o godz. 1630 zamknął obrady.
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