PROTOKÓŁ NR XIII/2015
z obrad XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 26 listopada 2015 r.
od godz. 1300 do godz. 1455 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 15 radnych. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżewie – p. Anita Gajewska-Łyskawa.
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 XII 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. uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
d. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,
e. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
g. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Jeżewo,
h. opłaty targowej,
i. określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XIII 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 15 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,
a następnie przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do przedstawionego porządku
obrad, punktu 7j w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz punktu 7k
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Nr XII/67/2015 z dnia
30 października 2015 r. Wobec braku uwag ze strony radnych, Przewodniczący przeszedł do
głosowania nad wprowadzeniem wskazanych punktów do porządku obrad. W wyniku
przeprowadzonego głosowania, punkty 7j i 7k zostały wprowadzone, jednogłośnie –
15 głosami „za”, a następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad przyjęciem porządku
obrad po zmianach, który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami
„za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad XII sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do protokołu, który
w sposób zwyczajowo przyjęty jest zawsze do wglądu w biurze Rady oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeżewo. Radny Henryk Rybak zawnioskował
o wprowadzenie w pkt 7 protokołu, określenia „w niektórych przypadkach”, do zacytowanej
wypowiedzi w zdaniu: W opracowanym materiale nie wskazano tylko, czy organizowane
konkursy lub imprezy szkolne mają zasięg lokalny, powiatowy czy szerszy.
Wobec braku innych uwag do protokołu Przewodniczący posiedzenia, poprosił
o przegłosowanie w sprawie uzupełnienia treści protokołu wobec wniosku radnego. Radni,
jednogłośnie 15 głosami „za”, przyjęli wniosek radnego Rybaka, a następnie w głosowaniu,
jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli protokół po zmianach.
Ad. 5.
Radna Wiesława Ziółkowska zwróciła się do Wójta Gminy, Rady Gminy, Sołtysów,
przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżewie
i pracowników urzędu gminy z podziękowaniami za pomoc i wsparcie okazane Jej i rodzinie
oraz za uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych.
Radny Jerzy Golonka przedstawił zapytania skierowane do wójta gminy w sprawach: braku
oświetlenia wyjścia z dworca PKP w Laskowicach oraz zrobienia porządku z kałużami przed
dworcem; wody zalewającej piwnice lokatorom mieszkającym przy ulicy Kolejowej 1
w Laskowicach; naprawy drogi do wsi Osłowo; wyrównania ulicy Chopina w Laskowicach;
zlikwidowania pasów przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sienkiewicza – Długa oraz
właściwego oznakowania przejścia przy budynku Poczty.
Radny Wojciech Młyński zapytał w imieniu mieszkańców osiedla w Jeżewie, kiedy zostanie
położony nowy chodnik na ulicy Osiedlowej, po przeprowadzonych pracach kanalizacyjnych,
gdzie w chwili obecnej stan, który pozostał, powoduje pewne utrudnienia.
Wobec braku dalszych wniosków czy interpelacji Przewodniczący obrad poprosił Pana Wójta
o wprowadzenie do kolejnego punktu obrad.

Ad. 6.
Pan Wójt powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości. Następnie
poinformował: Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przystępuje
do ogłaszania konkursów na projekty umożliwiające pozyskanie środków unijnych na lata
2016 – 2020, gdzie w I kwartale 2016 r. będą „spływać” pierwsze propozycje. Urząd
marszałkowski określił, na co środki pozyskane będą mogły zostać przeznaczone, a wskazane
przez gminy zadania do realizacji, muszą pokrywać się ze strategią rozwoju powiatu. Wobec
powyższego w ciągu najbliższych dni odbędzie się spotkanie przedstawicieli gmin i powiatu
w kwestii wprowadzenia zmian, uzupełnienia lub wykreślenia inwestycji, które nie będą
realizowane, m.in. budowa przedszkoli na terenie powiatu oraz nastąpią zmiany w budowie
placów zabaw, ciągów pieszo-rowerowych, a inwestycje, które będą realizowane dotyczą
oczyszczalni ścieków czy rekultywacji wysypisk śmieci. Pan Wójt nadmienił, iż na chwilę
obecną nie ma potrzeby podnoszenia stawki opłaty za śmieci segregowane, jak
i niesegregowane.
W dalszej części Wójt poinformował, iż w ramach działań prowadzonych przez Lokalną
Grupę Działania Gmin Powiatu Świeckiego, również nastąpią zmiany w strategii, aby
dostosować zakres działań i prac do strategii powiatu świeckiego i skorzystać będzie można
z tzw. „małych grantów”.
Następnie Pan Wójt odniósł się do sprawy gabinetu rehabilitacji, który mieści się w budynku
hali sportowej w Jeżewie, gdzie zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2016 r., gabinety
te, powinny być usytuowane w budynku przychodni czy szpitala, gdyż w innej sytuacji
Narodowy Fundusz Zdrowia nie dofinansuje dalszej działalności tych gabinetów. Powiedział,
że jest szansa, iż przepisy ulegną zmianie i nie będzie przymusu zmiany miejsca
funkcjonowania gabinetu rehabilitacyjnego, bo budowa takiego gabinetu przy przychodni,
wiąże się z bardzo wysokimi kosztami.
Wójt poinformował również o planach likwidacji strzeżonych przejazdów kolejowych na
Dąbrowie, w Laskowicach i w Osłowie, które miałyby zostać zautomatyzowane.
Na zakończenie Pan Wójt wspomniał, iż odbyło się coroczne spotkanie z Zarządem Koła
Polskiego Czerwonego Krzyża i Związku Honorowych Dawców Krwi, działających przy
urzędzie gminy.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje i poprosił
o pytania.
Radny Henryk Rybak odniósł się do wypowiedzi Wójta w kwestii pozyskiwania środków
unijnych, prawidłowego przygotowania do ich pozyskania i poprosił o wyjaśnienie, jak
technicznie będą te przygotowania wyglądały, kto będzie się z tym zajmował: czy pracownik
urzędu gminy, czy wspólnie z radą gminy, urząd, te wnioski będzie przygotowywał?
Pan Wójt odpowiedział, że do zakresu tych zadań wyznaczonych zostało trzech pracowników
urzędu, tj. p. Karolina Gwizdała, p. Łukasz Czarnecki i p. Paweł Michałowski, którzy zostali
przeszkoleni i będą realizować poszczególne działy i w odpowiednim momencie przystąpią
do pracy, a p. Jerzy Lemańczyk zajmie się pozyskiwaniem środków w dziedzinie ochrony
środowiska.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy
o wprowadzenie do projektów uchwał budżetowych.
Ad. 7a i 7b.
Skarbnik Gminy p. Szymon Górski, powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę oraz
Szanownych Gości, następnie powiedział: po zmianach wprowadzonych do budżetu dochody

gminy wynoszą 24.216.966,34 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wzrosły do kwoty 3.141.930,34 zł, dotacje
celowe na realizację zadań własnych gminy bez zmian, a dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej wynoszą 2.000 zł, zwiększyły się dochody własne na kwotę 8.234.830 zł, natomiast
wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 25.066.966,34 zł . Zmiany w dochodach oprócz
omówionych na posiedzeniu komisji w dniu 19 listopada, przedstawiają się następująco:
wprowadzona została kwota otrzymanej darowizny w wysokości 70.000 zł z Nadleśnictwa
Osie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi w Buczku,
w załączniku nr III zostały wprowadzone do budżetu przeniesienia wydatków między
rozdziałami i paragrafami: w dziale 851 ochrona zdrowia – wydatki na kwotę 5.601 zł zostały
przeniesione z zakupów i przeznaczone na usługi i podróże służbowe, gdzie na usługi
przeznaczono kwotę 5.000 zł, a na podróże służbowe kwotę 601 zł, w dziale 750 rozdz. 75022
rady gminy – przeniesione zostały wydatki z §3030 na kwotę 2.000 zł z i §4410 na kwotę
1.000 zł na zakup usług pozostałych, które realizowane będą w miesiącu grudniu. Pozostałe
przeniesienia na kwotę 80.000 zł dotyczą oszczędności w oświacie, spowodowane zmianą
organizacyjną szkoły podstawowej w Czersku Świeckim i te wydatki zostaną przeznaczone na:
zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 70095 w kwocie 10.000 zł, na zakup usług
remontowych w kwocie 30.000 zł rozdz. 75023 – urząd gminy – na opłacenie rachunku za
remont instalacji elektrycznej w urzędzie gminy, w rozdz. 90002 §4300 kwota 20.000 zł na
zakup usług bieżących, opłacenie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Jeżewo do przedszkoli
publicznych i niepublicznych z poza terenu gminy 10.000 zł, w rozdz. 90095 w §3020 –
wydatki osobowe – wypłata ekwiwalentu w kwocie 300 zł i §4210 zakup materiałów
i wyposażenia 9.700 zł. Wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 wzrosły do
kwoty 2.597.720 zł .
Omówione zmiany zostały wprowadzone do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę
Finansową na 2015 r., w ten sposób, że zwiększone zostały dochody i wydatki do poziomu
określonego w uchwale budżetowej, zmienione zostały również dochody i wydatki majątkowe,
gdzie dochody majątkowe wyniosły 1.242.465 zł, a wydatki majątkowe 2.597.720 zł .
Dziękuję.
Przewodniczący obrad podziękował Skarbnikowi Gminy za wprowadzenie i poprosił
o pytania. Wobec ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu gminy Jeżewo na 2015 r., który poddał pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta – 13 głosami „za”, 1 głosem
„wstrzymującym się”. Radny Sławomir Stefan odmówił głosowania nad projektem powyższej
uchwały, ponieważ nie zgadza się na taką formę wprowadzania zmian do budżetu.
Uchwała Nr XIII/80/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r. i przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta – 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XIII/81/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu obrad, Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, iż
projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie, zostały omówione na wspólnym

posiedzeniu Komisji Rady. Wobec czego prosi o pytania lub uwagi do odczytywanych
projektów uchwał.
Ad. 7c.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy
Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016 i wobec braku pytań czy propozycji, przeszedł do
głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/82/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
i braku pytań, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania. Wobec przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/83/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przed przystąpieniem do odczytania kolejnych projektów uchwał Pan Przewodniczący
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, radni uzgodnili wzrost stawek
podatkowych w następujących wysokościach: podatek od nieruchomości – 5 %, podatek
rolny – 5 %, podatek od środków transportowych – 10 %, opłata targowa – 22 %, w stosunku
do roku 2015.
Następnie poprosił o pytania lub uwagi.
Radny Henryk Rybak: czy Pan Skarbnik może poręczyć, że w przygotowanych projektach
uchwał, te stawki zostały wyliczone prawidłowo? Czy nie ma przekłamania?
Skarbnik Gminy: wszystkie stawki zostały przeliczone zgodnie z procentem określonym przez
radę gminy.
Radny Henryk Rybak: w uzasadnieniu jest napisane, że „przyjęte stawki podatku zostały
zaopiniowane pozytywnie przez wszystkie komisje rady i są społecznie akceptowane”.
Uważam, że to sformułowanie „społecznie akceptowane” nie bardzo pasuje.
Radna Józefa Manikowska: jesteśmy przedstawicielami społeczności gminnej, akceptujemy te
wysokości stawek, dlatego jest taki zapis w uzasadnieniu.
Radny Henryk Rybak: ale czy tak musi być to sformułowane?
Radna Józefa Manikowska: tak, powinno być tak zapisane.
Po przeprowadzonej dyskusji w powyższym zakresie, radni wyrazili zgodę na wykreślenie
zapisu z uzasadnienia „i są społecznie akceptowane”.
Ad. 7e.
Wobec braku dalszych pytań czy uwag, Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, który poddał
pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XIII/84/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/85/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
i wobec braku pytań czy innych propozycji, przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/86/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7h.
Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie opłaty targowej i wobec braku pytań
czy innych propozycji, Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została przez radę gminy podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/87/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7i.
Przewodniczący Rady przeszedł do odczytania projektu uchwały w sprawie określenia
wzorów informacji i deklaracji podatkowych i poprosił o głosowanie. Wobec
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XIII/88/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7j.
W dalszej kolejności, Pan Przewodniczący przeszedł do projektów uchwał, wprowadzonych
na wniosek wójta gminy i poprosił o pytania.
Pan Wójt poinformował, że przez radnego Henryka Rybaka została zaproponowana poprawka
w §4 pkt 2 regulaminu, w ten sposób, że w dwóch pierwszych podpunktach wprowadzone
zostaną zmiany dotyczące liczby uczniów, tj.: 1) 105 % w szkole o liczbie - do 70 uczniów,
2) 110 % w szkole o liczbie – od 71 uczniów do 150 uczniów.

Innych propozycji zmian nie było, wobec czego Przewodniczący Rady odczytał projekt
uchwały po zmianach i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XIII/89/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7k.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił Skarbnika Gminy o wyjaśnienie zmian
dotyczących kolejnego projektu uchwały. Pan Skarbnik poinformował: zmiany, które mają
zostać wprowadzone do poprzednio podjętej uchwały zmieniającej budżet o Nr XII/67/2015
mają przede wszystkim znaczenie księgowe i pozwalają prawidłowo zaklasyfikować wydatek
do:
- wydatków inwestycyjnych; stąd zmiana w nazewnictwie zadania wskazanego jako „Remont
dachu na budynku socjalnym i świetlicy wiejskiej w Ciemnikach” na zadanie inwestycyjne
o nazwie „Modernizacja dachu na budynku socjalnym i świetlicy wiejskiej w Ciemnikach”
przyporządkowane do §6050,
- zakupów inwestycyjnych; w załączniku Nr III w wyniku przeniesień zwiększono wydatki na
zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu programu do ewidencji środków trwałych które ujęte
powinny zostać w § 6060; ujęcie zakupu inwestycyjnego w paragrafie §6050 dotyczącym
wydatków inwestycyjnych wymagało zamiany na §6060.
Zmiany te są konieczne, gdyż decydują o sposobie wprowadzenia danego zdarzenia
gospodarczego w księgach rachunkowych. Jeśli pozostałoby w nazwie zadania
sformułowanie: remont, to ta treść kłóciłaby się z ustalonym paragrafem, a w konsekwencji
nazwa zadania wyrażona słownie i traktowana jako ważniejsza od paragrafu podanego
cyfrowo uniemożliwiła by wprowadzenie zadania w wydatki inwestycyjne, i zadanie
traktowane byłoby, jako wydatek na usługi remontowe. Dziękuję.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do odczytania projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Nr XII/67/2015 z dnia
30 października 2015 r. i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta 13 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XIII/90/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy.
Ad. 8.
Po przerwie kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski.
Radny Tadeusz Makowski złożył zapytanie o możliwość zorganizowania toalet na cmentarzu
w Jeżewie.
Pan Wójt odpowiedział, że cmentarz jest w zarządzie parafii, a złożony postulat zostanie
księdzu proboszczowi przekazany. Następnie odniósł się do zapytań złożonych przez radnego
Golonkę, w sprawie: oświetlenia przy dworcu PKP w Laskowicach, gdzie wniosek w tej
tematyce został już do Zarządu Gospodarki Nieruchomościami złożony, podobnie jak
w sprawie zbierania się wody przed dworcem, gdyż jest to teren w zarządzie PKP; zbierania
się wody na ulicy Mickiewicza w Laskowicach, sytuacja ta zostanie sprawdzona, aby

zorientować się, czym jest spowodowana; naprawa drogi do Osłowa, również w tej sprawie
wpłynęło pismo od Pani Sołtys, wobec czego gmina wskazaną drogę naprawi; likwidacji
pasów przejścia, o podjęcie stosownych działań w tym zakresie poproszony zostanie Zarząd
Dróg Wojewódzkich. Nadmienił, że od poniedziałku rozpocznie się budowa chodnika
w Laskowicach, przy ulicy Długiej od Zakonu Księży Werbistów do przejazdu kolejowego.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Młyńskiego, Wójt odpowiedział, iż rozpoczęły się prace
naprawcze na ulicy Osiedlowej, a rachunek po wykonanej pracy, zostanie opłacony przez
Spółdzielnię BOROWIAK.
Radna Wiesława Ziółkowska zawnioskowała o pasy przejścia dla pieszych przy zejściu
z chodnika w stronę Domu Kultury w Jeżewie.
Radny Wojciech Młyński poprosił o ponowne przegłosowanie Jego wniosku, który
przedstawiony został na posiedzeniu komisji rady w sprawie zamiany gruntu położonego nad
jeziorem Stelchno, którego właścicielem jest gmina Jeżewo, a gruntem, położonym
w Czersku Świeckim, którego właścicielem jest Pan Radny. Argumentował to tym, że na
posiedzeniu komisji, kiedy wniosek został przedstawiony, decyzja ze strony rady była
pozytywna, a na posiedzeniu komisji w dniu 19 listopada nastąpiły zmiany w tej decyzji.
Radny Henryk Rybak poprosił Pana Wójta o ponowne przedstawienie sprawy, gdyż może
wystąpiły nowe czynniki, które zdecydowały o takim rozstrzygnięciu.
Pan Wójta odpowiedział, że na jednym z posiedzeń komisji radni wyrazili zgodę na taką
zamianę, a na kolejnym zdecydowali, że grunt ten ma zostać oszacowany i przekazany do
sprzedaży w drodze przetargu.
Radny Henryk Rybak zapytał, skąd wynikła ta zmiana.
Pan Wójt odpowiedział, że taka jest decyzja rady.
Radny Wojciech Młyński ponownie zwrócił się o przegłosowanie Jego wniosku na obradach
sesji.
Wobec powyższego Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania w sprawie
wnioskowanej przez radnego Młyńskiego, o możliwość zamiany wskazanych gruntów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek został przyjęty 9 głosami „za”, 2 głosami
„sprzeciwu”, 4 głosami „wstrzymującymi się”.
Po głosowaniu radny Sławomir Stefan powiedział: znam wyniki głosowania z posiedzeń
komisji i część radnych miała inne zdanie na komisji w dniu 19 listopada, a w dniu
dzisiejszym, to zdanie zostało ponownie zmienione. Jest to bardzo ciekawe, jak radni
zmieniają zdanie z biegiem czasu. Po pierwszym omówieniu tego wniosku, radni podeszli
pozytywnie do tej zamiany, na kolejnym spotkaniu, gdzie ponownie była mowa na ten temat
i Pan Wójt przedstawił dodatkowe informacje związane z tym tematem, to Rada uzgodniła, że
nie będzie zamiany, tylko wykup działki w drodze przetargu, a w dniu dzisiejszym,
w głosowaniu jawnym, po raz kolejny decyzja rady została zmieniona. Pan Wójt również
odcina się od tego tematu, a ja uważam, że należało dokładnie powiedzieć, jak to wszystko
wyglądało. Po ostatnich komisjach, rada wyraziła opinię, że nie jest zainteresowana gruntem
w Czersku Świeckim, gdzie krytykowana była lokalizacja, jak również sposób tej zamiany oraz
że sprawa ta ciągnie się od kilku lat. Według mnie żaden z radnych nie powinien przedstawiać
swoich wniosków, które mają wydźwięk prywatny pod „osąd” rady. Jeżeli mają Państwo
jakieś obiekcje, to dyskusję przeprowadzimy teraz na sesji. Sam na początku byłem za
zamianą, ale po wysłuchaniu argumentów niektórych z Państwa Radnych, przedstawionych
na posiedzeniu Komisji w dniu 19 listopada oraz Pana Wójta, również uważałem, iż należy
podejść do tej sprawy inaczej, a w dniu dzisiejszym mamy taki wynik głosowania.
Wójt Gminy: złożony wniosek został przedstawiony dwukrotnie na posiedzeniu komisji, aby
rada mogła podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na tę zamianę lub nie i proszę mojej osoby do
tej decyzji nie mieszać.

Radny Sławomir Stefan: radny Rybak poprosił o ponowne przedstawienie sprawy, a Pan Wójt
ten temat „zbył” i dopiero po głosowaniu zabiera głos i pogłębia informacje na ten temat.
Samo głosowanie, po tej wypowiedzi jest bezsensowne, a powinno być odwrotnie.
Radny Wojciech Młyński: pozwoliłem sobie zawnioskować, o głosowanie w dniu dzisiejszym
nad moim wnioskiem, ponieważ chciałbym, aby w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja
w mojej obecności. W odniesieniu do spraw prywatnych, to radni chyba mogą funkcjonować
w społeczeństwie, w którym mieszkają i mogą dokonywać różnych czynności. Ta zamiana ma
się odbyć zgodnie z prawem, nie chodzi tu o żadne przestępstwo. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy: było to wstępne głosowanie, które nie przesądza decyzji rady
w żadną stronę i do niczego nie zobowiązuje. Decyzja ostateczna podjęta zostanie w drodze
uchwały. Dziękuję.
Radny Sławomir Stefan zawnioskował o: uprzątnięcie śmieci przy drogach, które
pozostawione zostały przez letników; zmianę sposobu wprowadzania ogłoszeń na stronę bip,
gdyż niektóre są mało czytelne dla zwykłego mieszkańca, który nie zawsze jest zorientowany
w danych zagadnieniach i np. jedno z ogłoszeń w sprawie wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, nie zawiera tych nieruchomości, tylko wzmiankę, gdzie taką
informację możemy uzyskać; zawnioskowanie przez Pana Wójta do władz szpitala w Świeciu
o lepszą i szybszą organizację przyjmowania pacjentów na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym; zawnioskowanie do PKP, w przypadku likwidacji strzeżonych przejazdów
kolejowych, o możliwość ich pozostawienia w Laskowicach, Osłowie i na Dąbrowie dla
zapewnienia bezpieczeństwa; wcześniejsze planowanie i ogłaszanie przetargów na zadania
inwestycyjne, aby wykonawcy prowadzący działalność na terenie gminy, mogli przygotować
się do udziału w takim przetargu, jak również zaplanować termin tych prac wobec wcześniej
podjętych zobowiązań.
Pan Wójt odpowiedział, że przetarg na chodnik w Laskowicach, ogłoszony został przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich, a firmy z terenu gminy nie chciały brać w nim udziału; śmieci
przy drogach gminnych zostaną posprzątane, a w sprawach dróg powiatowych czy
wojewódzkich, które znajdują się w gestii odpowiednich Zarządów, przesłane zostaną
powiadomienia pisemne o posprzątaniu tych terenów; wskazane ogłoszenie zamieszczone na
stronie internetowej bip, zostanie sprawdzone, czy nie obowiązuje w tym zakresie ochrona
danych osobowych, a następnie wprowadzone w sposób bardziej czytelny; spostrzeżenia
radnego w sprawie organizacji pracy SOR w Świeciu są słuszne i zostaną przekazane
władzom szpitala; przejazdy kolejowe mają być zautomatyzowane i monitorowane.
Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżewie p. Anita Gajewska-Łyskawa: w dniu dzisiejszym Nasza
szkoła obchodzi Dzień Uśmiechu i Życzliwości i wobec tego chciałabym w imieniu młodzieży
podziękować Panu Wojciechowi Młyńskiemu za okazaną życzliwość, wspieranie naszych
działań i dofinansowanie wyjazdu do Wrocławia na nagranie Programu „Słownik PolskoPolski” z udziałem prof. Miodka. Udział naszej młodzieży w tym Programie, był dla niej
wyróżnieniem, promocją szkoły i środowiska lokalnego. Jeśli, więcej osób wykazałoby się
taką inicjatywą w stronę szkoły, byłoby to bardzo mile widziane i serdecznie odbierane.
Sponsorów było więcej i wszystkim serdecznie dziękujemy.
Następnie Pani Dyrektor na ręce radnego Wojciecha Młyńskiego złożyła przygotowane
podziękowania od uczniów Zespołu Szkół w Jeżewie.
Sołtys wsi Ciemniki p. Ryszard Zawalich podziękował w imieniu mieszkańców za naprawę
poszycia dachowego w świetlicy w Ciemnikach. Następnie zwrócił się z pytaniem do radnego
Stefana o przedstawienie informacji, co przez rok trwania kadencji, Pan Radny zrobił dobrego
dla swojego okręgu wyborczego. Nadmienił, że informacje te mogą zostać przekazane na
następnym posiedzeniu sesji.
Przewodniczący Rady przedstawił harmonogram prac rady gminy na miesiąc grudzień.

Radna Agnieszka Strzyżewska zaprosiła wszystkich zainteresowanych na przedstawienie
„Kot w butach”, które odbędzie się w najbliższą niedzielę w Domu Kultury w Laskowicach.
Pan Wójt zapytał radnych, czy w roku bieżącym popierają organizację uroczystego spotkania,
podsumowującego rok 2015, tak jak miało to miejsce do tej pory. Radni pozytywnie odnieśli
się do propozycji Pana Wójta.
Ad. 9.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, braku dalszych pytań czy składanych
wniosków, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski podziękował wszystkim
zebranym za udział w XIII sesji VII kadencji Rady Gminy i o godz. 1455 zamknął obrady
sesji.
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