PROTOKÓŁ NR XII/2015
z obrad XII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 30 października 2015 r.
od godz. 1230 do godz. 1450 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. Jerzy Golonka, p. Grzegorz
Ziółkowski. Radni spóźnieni na obrady: p. Teresa Kornacka, p. Wojciech Młyński. 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 XI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2014/2015.
8. 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. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice
ul. Parkowa i Jeziorna”.
d. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomości
położone w obrębie ewidencyjnym Osłowo, stanowiące własność Gminy Jeżewo,
e. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Osłowo,
f. sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Laskowice,
g. zbycia mienia gminnego w miejscowości Osłowo,
h. nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowice,
i. zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice,

j. zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości Krąplewice,
k. zmiany zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu gminy Jeżewo na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
l. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Jeżewo.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XII 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 11 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 8ł w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Jeżewo w miejscowości Jeżewo. Wobec braku uwag ze strony
radnych, Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem pkt 8ł do porządku
obrad, w wyniku którego, wskazany punkt został wprowadzony, jednogłośnie – 11 głosami
„za”, a następnie przeszedł do głosowania nad przyjęciem porządkiem obrad po zmianach,
który w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie – 11 głosami
„za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad XI 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 odniósł się do
wypowiedzi Skarbnika Gminy w kwestii „przeniesienia kwoty 15.000 zł, którą zwiększono
dotację podmiotową dla Domu Kultury w Jeżewie w związku z zatrudnieniem dodatkowej
osoby”, co związane jest z przeniesieniem tego etatu z Biblioteki Publicznej do Domu
Kultury, a nie z nowym zatrudnieniem osoby w jednostce kultury – Dom Kultury w Jeżewie.
Pan Radny zwrócił również uwagę na zapis wypowiedzi dotyczący omawianego przetargu na
sprzedaż mieszkania w budynku w Jeżewie, w którym mieści się placówka Poczty Polskiej.
Argumentował, że Jego wypowiedź w tym zakresie została potraktowana bardzo krótko, ale
nie wnosi do tego zapisu uwag, prosi tylko o sprostowanie powyższej kwestii.

Wobec braku innych uwag do protokołu Przewodniczący posiedzenia, poprosił
o przegłosowanie wniosku radnego Sławomira Stefan o sprostowanie w wypowiedzi
Skarbnika Gminy. W wyniku przeprowadzonego głosowania nad wnioskiem radnego –
10 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, przegłosowano wprowadzenie poprawki do
protokołu. Następnie Pan Przewodniczący poddał protokół, po wprowadzonych zmianach,
pod głosowanie, w wyniku, którego został przez Radę przyjęty 10 głosami „za”, 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Ad. 5.
Radna Grażyna Dalak-Ożóg w imieniu mieszkańców ulicy Prusa i Nałkowskiej
w Laskowicach zawnioskowała o przygotowanie oświetlenia i poprawę nawierzchni na
wskazanych ulicach, z wykorzystaniem szlaki, która pozyskiwana jest przez gminę
z podtorza, jak również w imieniu mieszkańców osiedla w Laskowicach poprosiła
o zorganizowanie przystaniu autobusowego lub przystanku „na żądanie” na ulicy Oskiej
w okolicach stacji benzynowej HEGMAR.
Radny Sławomir Stefan zwrócił się do Wójt i Skarbnika Gminy z przypomnieniem
o przygotowaniu informacji w tematyce udzielonych ulg podatkowych w I półroczu 2015 r.
i udzieleniem wyjaśnień, czy ulgi te otrzymały tylko obiekty użyteczności publicznej, czy też
przedsiębiorcy lub osoby indywidualne.
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.
Poinformował o spotkaniu, w którym uczestniczył razem z Panem Przewodniczącym Rady
w diecezji pelplińskiej w sprawie przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, na którym
omówione zostały kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem noclegów,
wyżywienia, zapewnienia czasu wolnego oraz przeznaczenia środków finansowych na
przygotowanie powyższych kwestii. Wójt nadmienił, iż koordynatorem na terenie dekanatu
jest ksiądz wikary, jeżewskiej parafii.
O godz. 12.55 na obrady sesji przybył radny Wojciech Młyński.
Następnie Pan Wójt przedstawił cykl szkoleń prowadzonych przez urząd marszałkowski
i wojewódzki dla zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych w latach 2016 – 2020,
m.in. dla przedsiębiorców w zakresie rozbudowy działalności gospodarczej czy
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań do prowadzonej działalności. Wójt omówił także
formy przeznaczenia środków finansowych, pozyskanych na modernizację dróg powiatowych
na terenie gminy, przy współudziale Zarządu Dróg Powiatowych, gdzie sprawy formalne
i merytoryczne będą w gestii Zarządu i na okoliczność tej współpracy, zostało zawarte
porozumienie między gminą Jeżewo, a Zarządem Dróg Powiatowych.
Pan Wójt poinformował o: wymianie oświetlenia na oświetlenie ledowe na terenie gminy,
w ramach pozyskanych środków unijnych na to zadanie; zwiększeniu subwencji oświatowej
o 300.000 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne.

Na zakończenie Wójt Gminy nadmienił, iż w Międzygminnym Ośrodku Pomocy w Pruszczu
odbyło się spotkanie, na którym omówione zostały problemy osób starszych i samotnych
z terenu powiatu świeckiego.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje
i poprosił o pytania. Wobec ich braku poprosił Wójta o wprowadzenie do punktu kolejnego.
Ad. 7.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła poinformował, iż na terenie gminy funkcjonują
następujące placówki oświatowe i szkoły: Przedszkole Samorządowe „Pod Kasztankiem”
w Laskowicach, Szkoła Podstawowa w Czersku Świeckim, Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Krąplewicach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
w Laskowicach, Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Laskowicach, Zespół
Szkół w Jeżewie, w którego skład wchodzą: Przedszkole Samorządowe w Jeżewie, Szkoła
Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jeżewie, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Jeżewie.
Powiedział, iż opracowana analiza w całości zawiera dane statystyczne dotyczące liczby
uczniów w poszczególnych latach szkolnych, dane o nauczycielach pełnozatrudnionych
i niepełnozatrudnionych oraz stopień ich awansu, dane o liczbie etatów pracowników
administracji i obsługi, informację o wybranych kierunkach działalności dydaktycznej,
opiekuńczej i promocyjnej placówek oświatowych poprzez zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów, wspieranie uczniów z dysfunkcjami oraz osiągnięcia naukowe
w poszczególnych dziedzinach, artystyczne, sportowe, jak również organizowane konkursy
czy imprezy szkolne. Wskazane zostały również informacje o przyznanych stypendiach
naukowych, socjalnych oraz o wypadkach w szkołach. Zostały także wykazane przychody
i wydatki przekazane na zadania oświatowe w roku szkolnym 2014/2015, jak i informacja
o przeprowadzonych egzaminach klas szóstych szkół podstawowych i klas III gimnazjum.
Na zakończenie Pan Wójt nadmienił, iż dla zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniów
zostaną założone kamery w szkołach, które jeszcze nie posiadają monitoringu oraz odniósł się
do podejścia do edukacji i życia szkolnego zarówno nauczycieli, rodziców, jak i uczniów.
Wspomniał, że omawiany materiał zostanie opublikowany na stronie BIP gminy Jeżewo oraz
będzie dostępny w biurze rady /analiza stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący obrad podziękował za omówienie tematyki oświatowej na terenie gminy,
a następnie głos zabrał radny Henryk Rybak, który w odniesieniu do omawianego
sprawozdania oświatowego, powiedział, iż Jego zdaniem, przygotowany materiał zawiera
wszystkie aspekty funkcjonowania szkół, a do przedstawionych informacji można
ustosunkować się różnie. Nadmienił, iż analiza przygotowana została wyczerpująco i należą
się słowa uznania Dyrektorom szkół oraz Pani Karolinie Gwizdała. Powiedział: od lat znam
funkcjonowanie szkół z racji wykonywanego zawodu i jest dużo pozytywów, które się
podobają, jak również jestem pod wrażeniem osiągnięć edukacyjnych Zespołu Szkół
w Jeżewie, od lat na szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim. Jest to trudne osiągnięcie,
więc należą się gratulacje, że od wielu lat szkoła ma takich uczniów. Każda ze szkół pracuje
na swoje osiągnięcia poprzez różnego rodzaju formy nauczania, a form oddziaływania na
ucznia jest bardzo wiele, tak jak form pomocy oraz podejścia do ucznia i nauczania. Wyniki

egzaminów może nie zawsze są zadowalające, ale te rozpiętości i różnice mogą motywować.
W opracowanym materiale nie wskazano tylko, w niektórych przypadkach, czy organizowane
konkursy lub imprezy szkolne mają zasięg lokalny, powiatowy czy szerszy. Jednym z aspektów
nauczania jest nauczanie indywidualne, które też ma różne formy m.in. terapeutyczne,
rewalidacyjne, i które „pochłania” duże środki finansowe. Wskazano w odniesieniu do Szkoły
Podstawowej
w Jeżewie, że ma 21 różnych form zajęć pozalekcyjnych, a klasy gimnazjalne 11, ale wobec
tego nie mają żadnych osiągnięć w dyscyplinach sportowych, w porównaniu z innymi
placówkami szkolnymi z terenu gminy. Dziękuję bardzo.
Pan Przewodniczący podziękował radnemu Rybakowi, a następnie poprosił Skarbnika Gminy
o wprowadzenie do budżetowych projektów uchwał.
Ad.8a.
Skarbnik Gminy p. Szymon Górski, powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę oraz
Szanownych Gości, następnie poinformował: wszystkie dane zawarte w projekcie uchwały,
które przedstawione zostały na posiedzeniu Komisji, uległy zmianom z powodu zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w działalności
rolniczej oraz wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu RP. Zmiany
wprowadzone do obecnego projektu uchwały spowodowały, że dochody budżetu wynoszą
23.502.596,34 zł, dotacje celowe z budżetu państwa zwiększyły się do kwotę 3.089.019,34 zł,
a dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy do kwoty 1.502.490,00 zł . Wydatki
budżetu gminy wyniosły 24.352.596,34 zł, z tego wydatki majątkowe: 2.510.520,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące: 21.842.076,34 zł . Wprowadzone zostały również zmiany do §5,
§11 i §12 uchwały budżetowej, w związku z zwiększeniem kwoty przychodów z tytułu innych
rozliczeń: 353.665,00 zł ujętej w §5 uchwały, w wyniku czego w § 11 pkt 3 i §12 pkt 1 ppk c
zmieniła się kwota spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 803.672,00 zł .
W załącznikach do uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany: w załączniku nr 1
w dochodach zostały ujęte dodatkowo w dziale 751, w rozdz. 75109 i 75110 wydatki celowe
związane z organizacją referendum ogólnokrajowego, w dziale 801, 852 i 854 wprowadzono
zmiany przedstawione na posiedzeniach Komisjach, a w dziale 900 wprowadzono otrzymaną
dotacje w wysokości 20.000 zł na pielęgnacje pomników przyrody. W załączniku dotyczącym
planu wydatków zmiany dotyczą działu 751, adekwatnie do kwoty zmian w dochodach.
W kolejnym załączniku dotyczącym przeniesień wprowadzony został dział 600 i 700, gdzie
w dziale 600 rozdz. 60016 zwiększono wydatki inwestycyjne na kwotę 22.900 zł związane
z przebudową dróg gminnych, a do §4300 przeniesiono wydatki na kwotę 900 zł na
zamontowanie bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Buczek na kwotę 1.350
zł. W dziale 700-gospodarka mieszkaniowa, zmniejszono wydatki na umowy zlecenia na
kwotę 3.700 zł w §4300 i przeniesiono na wydatki na umowy zlecenia w rozdz. 92695 dla osób
pracujących przy eliminacjach do Olimpiady Sportowców Wiejskich w Chełmnie w 2016 r.
W dziale 750-administracja publiczna dodany został rozdz. 75023, gdzie zwiększono zakupy
inwestycyjne na kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup programu do ewidencji środków
trwałych.

W dział 801 zmniejszono wydatki na remont budynku przedszkola w Laskowicach o kwotę
48.525 zł, a w dziale 854, rozdz. 85415 zwiększono wydatki własne o kwotę 12.000 zł na
wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w części finansowanej z budżetu gminy, tj.:
20 % środków finansowych otrzymanych na to zadanie z urzędu wojewódzkiego. W dziale
900, rozdz. 90002 wprowadzono zmiany na kwotę 78.200 zł na zabezpieczenie środków na
inwestycje związane z: budową wiaty i kwatery do składowania osadów – 23.200 zł;
przebudową dróg gminnych – 22.900 zł z tego: ul. Ogrodowa w Jeżewie I etap: 7.900 zł,
II etap przebudowy ul. Kochanowskiego i ul. Kubsza w Laskowicach: 15.000 zł; zakupem
programu do ewidencji środków trwałych w kwocie 4.500 zł; remontem dachu na budynku
komunalnym w miejscowości Ciemniki w kwocie 13.500 zł; wprowadzeniem kwoty 5.000 zł,
jako wkładu własnego do dotacji na wycięcie drzew przy drogach; zakupem materiałów
i wyposażenia sportowego na eliminacje do Olimpiady Sportowców Wiejskich na kwotę 4.000
zł oraz koszty dotyczące dojazdów na spotkania i mecze rozgrywek eliminacyjnych
w wysokości 5.100 zł .W rozdz. 90015 zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 12.000
zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych.
Łącznie wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą: 2.510.520,00 zł .
W załączniku nr 4- przychody, kwota z § 950 została zwiększona na kwotę 47.000 zł do kwoty
353.665,00 zł, a w § 952 plan pomniejszony został do kwoty 1.614.672,00 zł .
Na zakończenie Pan Skarbnik nadmienił, iż przedstawione zmiany wprowadzone zostały
również do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r.
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 jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/67/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2015 r. i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/68/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8c.
Pan Skarbnik odniósł się do kolejnego projektu uchwały, informując, że projekt ten został
ponownie wprowadzony na obrady sesji, w związku z błędem w nazewnictwie, zawartym
w uchwale dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań, gdzie jest mowa o pożyczce, a nie
o kredycie, co stało w sprzeczności z zapisami uchwały budżetowej. Wobec powyższego
należało wnieść stosowną poprawkę.

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i wobec braku uwag ze strony radnych,
przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie –
12 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/69/2015
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.8d.
Odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu
i przechodu przez nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Osłowo, stanowiące
własność Gminy Jeżewo. Wobec braku pytań, poddał projekt uchwały pod głosowanie,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/70/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8e.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo w miejscowości Osłowo i wobec braku
pytań, Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania. Wobec przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/71/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8f.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżewo
w miejscowości Laskowice i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/72/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8g.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego
w miejscowości Osłowo i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta
jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/73/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 13.55 na obrady sesji przybyła radna Teresa Kornacka.
Ad.8h.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowice,
Przewodniczący obrad poprosił o inne propozycje. Wobec ich braku przystąpił do
głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/74/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8i.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony
przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji
Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
Radny Henryk Rybak: jaki będzie koszt tej pielęgnacji?
Skarbnik Gminy: łącznie za te drzewa 25.000 zł .
Wobec barku dalszych pytań, Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku
którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/75/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8j.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony
przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim
– Świecie w miejscowości Krąplewice i poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan: na jakich zasadach drzewa te są wycinane, czy pielęgnowane, kto się
tym zajmuje, w jaki sposób wykonawca jest wyłoniony i co dzieje się z drzewem pozyskanym
z wycinki?
Wójt Gminy: wycięte drzewo jest przekazywane podopiecznym GOPS-u, ogłaszany jest
przetarg na wykonawcę, ze strony gminy zostaje zorganizowane zabezpieczenie ruchu

drogowego. Na terenie województwa jest firma, która zajmuje się pielęgnacją, ma na to
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty, wobec tego przeważnie ona wygrywa.
Radny Sławomir Stefan: interesuje mnie, jak to drzewo jest ewidencjonowane dla
podopiecznych?
Wójt Gminy: metry mierzy dany Zarząd Dróg, gdyż oni to ewidencjonują, my wskazujemy
tylko, kto to drzewo ma otrzymać.
Radny Sławomir Stefan: kto ogłasza przetarg?
Wójt Gminy: gmina.
Radny Sławomir Stefan: gdzie taki przetarg jest ogłaszany i kiedy był ostatnio?
Wójt Gminy: w ubiegłym roku, również na pielęgnację.
Radny Sławomir Stefan: czyli na wycinkę nie było?
Wójt Gminy: nie.
Radny Sławomir Stefan: nie spotkałem się z takim ogłoszeniem o przetargu. Jestem
przekonany, że 90 proc. zakładów usług leśnych, mogłaby również wykonać taką pracę, gdyby
przetargi te były ogłaszane w sposób „transparentny” i nie potrzeba byłoby zatrudniać
wykonawców spoza gminy, a wydatkowane środki pozostałyby w gminie. Uważam, że ZUL nie
potrzebuje żadnych innych uprawnień, które potrzebne są do tych czynności.
Wójt Gminy: sprawdzimy możliwość wykorzystania zakładów usług leśnych w tym zakresie
i wtedy odpowiem.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/76/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8k.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o wyjaśnienie, dlaczego jest propozycja wzrostu
kwoty dotacji. Wójt poinformował, iż propozycja wzrostu dotacji do 3.000 zł spowodowana
jest zmotywowaniem mieszkańców, którzy nie posiadają kanalizacji, do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponieważ na niektórych terenach gminy trudno będzie
pociągnąć sieć kanalizacyjną, ze względu na znaczne odległości w położeniach
nieruchomości, co również związane jest z kosztami finansowymi na to zadania, a których
gmina w najbliższym czasie nie będzie mogła zrealizować, wobec czego mieszkańcy mają
możliwość skorzystania z takiej dotacji.
Wobec braku pytań Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/77/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8l.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeżewo i poprosił
o pytania lub uwagi. Pytań ani uwag nie było, wobec czego przeszedł do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami
„za”.
Uchwała Nr XII/78/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8ł.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały wprowadzony na wniosek Wójta Gminy
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Jeżewo w miejscowości Jeżewo i poprosił o pytania lub uwagi. Wobec ich braku,
nadmienił tylko, że projekt tej uchwały dotyczy sprzedaży mieszkania w budynku, w którym
mieścił się Posterunek Policji w Jeżewie. Następnie przystąpił do głosowania, w wyniku
którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XII/79/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski.
Radny Henryk Rybak poinformował, że na posiedzeniu Komisji Ładu (…) omówiona została
tematyka dotycząca naprawy i utrzymania dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw
oraz podziękował Sołtysom, którzy przygotowali materiał w tym zakresie. Powiedział, że po
przeprowadzonej dyskusji wnioski w tym temacie wypracowane zostały, aby realizować
zadania drogowe w następujący sposób: Dubielno-Ciemniki-Jeżewo - odcinek 4,5 km, od
Biogazowni przez Buczek do Laskowic – odcinek ok. 4 km, ul. Ogrodowa w Jeżewie,
dokończenie ul. Polnej w Laskowicach i ul. Chopina w Laskowicach. Nadmienił, że są to
inwestycje, które mogą być realizowane przy wsparciu środków unijnych w wysokości 65 %
i są to najważniejsze odcinki dróg do modernizacji.
Pan Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego poinformował, że centrum Laskowic,
Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował do modernizacji na rok 2017, osiedle Kubsza
w Laskowicach modernizowane będzie prawdopodobnie w 2016 r.. Nadmienił również
o budowie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Laskowicach, przeznaczenia środków
finansowych na ten cel oraz kwestii funkcjonowania szkół gimnazjalnych w przyszłości.
Radny Sławomir Stefan poinformował, że również Nadleśnictwo Dąbrowa przyłączy się
w kwestiach wsparcia finansowego do budowy czy modernizacji dróg gminnych. Następnie
odniósł się do umowy zawartej między Gminą Jeżewo, a Spółdzielnią BOROWIAK, która
zawarta została w 2003 r. Zgodnie z zapisami tej umowy, zdaniem Pana Radnego, występują

różnice między stanem faktycznym, a tym co jest zawarte w umowie. Zapisy umowy są
nierównoważne, gdyż np. odzyskiwaniem długów od mieszkańców na określonym etapie
zajmuje się gmina, czyli urząd gminy, zajmuje się windykacją.
Pan Wójt odpowiedział, iż do tej umowy podpisane zostały aneksy i to Spółdzielnia
BOROWIAK zajmuje się egzekucją.
Radny Henryk Rybak zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady czy został
przygotowany harmonogram prac związany z tworzeniem nowego budżetu, ponieważ radni
muszą zapoznać się z przygotowanymi propozycjami wójta i skarbnika, podjąć uchwały
podatkowe, przeanalizować najważniejsze potrzeby, jak również odniósł się do organizacji
prac nad zmianą statutu gminy.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że w miesiącu listopadzie odbędzie się spotkanie
Komisji Statutowej, jak również prosi, aby Przewodniczący Komisji wypracowali wspólnie
z członkami Komisji, propozycje zmian do statutu. W kwestii budżetu gminy na 2016 r. Pan
Przewodniczący poinformował, iż radni otrzymają projekt budżetu gminy na 2016 r. do
zapoznania, a następnie odbędzie się wspólne spotkanie Komisji Rady w celu omówienia
przygotowanego projektu, jak również wprowadzenia zmian lub propozycji radnych.
Radny Sławomir Stefan wskazał, iż należy przedyskutować sprawy podwyżek podatków i ich
ściągalności.
Skarbnik Gminy powiedział, że propozycje wpisane zostaną do projektu budżetu, który
przedłożony musi zostać do 15 listopada, zarówno Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jak
i Radzie Gminy i wtedy mogą zostać wskazane zmiany lub propozycje do budżetu na 2016 r.
Radny Sławomir Stefan powiedział, że niektóre komisje rady przedłożyły swoje wnioski
w kwestii planowania budżetu.
Pan Skarbnik powiedział, że wnioski te zostaną wzięte pod uwagę.
Sołtys wsi Taszewskie Pole p. Jan Braciszewski zapytał, kto wskazuje wykonawcę do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?
Pan Wójt odpowiedział, że ogłaszany jest przetarg przez gminę na to zadanie i wyłoniony
wykonawca realizuje budowę. Jeżeli ktoś nie chce dofinansowania z budżetu gminy, to
realizuje tę inwestycję we własnym zakresie finansowym.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy w chwili obecnej aktywny jest jakiś przetarg na te
inwestycje?
Pan Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej wszystkie prace są zakończone, wnioski
o dotacje zostały złożone i po dokonaniu odbioru budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków, środki te zostaną wypłacone. Poinformował, że w przypadku dofinansowania gminy,
musi nastąpić odbiór inwestycji, aby sprawdzić, czy realizacja przebiegała zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w przepisach prawa.
Radny Wojciech Młyński zawnioskował o zmianę godzin pracy urzędu gminy, na te, które
„funkcjonowały” przed wprowadzoną zmianą w miesiącu maju. Radni jednogłośnie
zaakceptowali propozycję zmian w godzinach pracy urzędu gminy, w terminie od 1 grudnia
br.
Następnie radni podjęli dyskusję w tematyce podwyższenia podatków na 2016 r., które
wstępnie omówione zostały na posiedzeniu Komisji w dniu 20 października, gdzie
zaproponowano wzrost podatku od środków transportowych na 20 proc., podatku rolnego
i podatku od nieruchomości na 10 proc. Radny Henryk Rybak zawnioskował, aby wzrost tych

podatków nie był tak znaczny, ponieważ mieszkańcy gminy mogą sobie z płatnością takich
stawek „nie poradzić”. Radny Tadeusz Makowski powiedział, że wzrost podatków, nie
zawsze oznacza więcej pieniędzy w budżecie gminy.
Ad. 10.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, braku dalszych pytań czy składanych
wniosków, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski podziękował wszystkim
zebranym za udział w XII sesji VII kadencji Rady Gminy i o godz. 1450 zamknął obrady sesji.
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