PROTOKÓŁ NR XIV/2015
z obrad XIV sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 16 grudnia 2015 r.
od godz. 1200 do godz. 1220 w sali Urzędu Gminy 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. Grażyna Dalak-Ożóg, p. Agnieszka
Strzyżewska. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XIV sesji nadzwyczajnej 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.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak wyżej,
do którego radni, nie wnieśli żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie –
13 głosami „za”.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad XIII 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 jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Ad. 5.
Radny Sławomir Stefan zawnioskował o możliwość przełożenia na obrady następnej sesji,
udzielenia odpowiedzi Panu Sołtysowi z Ciemnik, który na sesji w dniu 26 listopada, zwrócił
się z pytaniem do radnego„co przez rok trwania kadencji, Pan Radny zrobił dobrego dla
swojego okręgu wyborczego”, ponieważ sesja ta jest sesją nadzwyczajną, zwołaną w krótkim
terminie i nie ma obecnych sołtysów.
Pan Przewodniczący wyraził zgodę na przedstawienie stosownych informacji w powyższym
temacie na następnym posiedzeniu sesji w dniu 29 grudnia br.
Następnie radny Stefan odniósł się do przebiegu ostatniego posiedzeniu Komisji Rady w dniu
8 grudnia, w kwestii omówienia projektu budżetu na 2016 r., jak również do wypowiedzi
niektórych radnych, związanych z osobą Pana Radnego.
Ad. 6a.
Wobec braku dalszych wniosków czy interpelacji Przewodniczący obrad poinformował, iż
wszyscy radni otrzymali do zapoznania się projekt uchwały, który przygotowany został,
zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ponieważ w uchwale
Nr XIII/85/2015 podjętej na sesji w dniu 26 listopada w §1 pkt 6, lit. b, tiret drugi, została
omyłkowo wyliczona kwota stawki podatku od środków transportowych, która przekroczyła
stawkę maksymalną.
Skarbnik Gminy powiedział, iż w momencie przeliczania, stawki te były sprawdzane, czy nie
zostaną przekroczone progi maksymalne i tylko w tej jednej pozycji nastąpił błąd. Wobec
powyższego RIO w Bydgoszczy poinformowała o potrzebie dokonania poprawki. Nadmienił,
iż w chwili obecnej nikt tego rodzaju podatku nie płaci, ale sytuacja taka może się zdarzyć
i wobec tego wystąpiła potrzeba prawidłowego uchwalenia wskazanej stawki.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania, a wobec ich braku odczytał projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie
– 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIV/91/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XIV sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1220 zamknął obrady sesji.
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