PROTOKÓŁ NR XV/2015
z obrad XV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 29 grudnia 2015 r.
od godz. 1000 do godz. 1130 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 15 radnych. Radni spóźnienie na obrady sesji: p. Agnieszka Strzyżewska. 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 XIV 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. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące przebudowy dróg
gminnych w 2016 r.,
d. przyjęcia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2016,
e. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok2016,
f. określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkół, dla których Gmina Jeżewo jest organem prowadzącym,
g. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizowanego na terenie gminy
Jeżewo w 2016 r.
8. Podsumowanie pracy Rady Gminy Jeżewo za rok 2015.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XV 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 14 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 7h w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
punktu 7i w sprawie: zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo, a osobą fizyczną. Wobec
braku uwag ze strony radnych, Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem
wskazanych punktów do porządku obrad. W wyniku przeprowadzonego głosowania, punkty
7h i 7i zostały wprowadzone, jednogłośnie – 14 głosami „za”, a następnie przeprowadzone
zostało głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach, który w wyniku głosowania
został przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad XIV 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 – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Wniosków ani interpelacji nie złożono.
O godz. 10.10 na obrady sesji przybyła radna Agnieszka Strzyżewska.
Ad. 6.
Pan Wójt powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości. Następnie
przedstawił informacje w sprawie pozyskiwania środków unijnych na zaplanowane zadania
inwestycyjne, wskazując, iż środków tych będzie mniej do pozyskania, niż oferował urząd
marszałkowski. Wyrównanie ma nastąpić w niewliczaniu podatku VAT i udziału własnego
gmin, a dofinansowanie wyniesie ok. 67 proc. do poszczególnych inwestycji, co spowoduje
większe obciążenie budżetu. Wójt poinformował również, iż Strategia Lokalnej Grupy

Działania została zmieniona, tak, aby dostosować się do warunków preferowanych przez
urząd marszałkowski, w kwestii pozyskania środków finansowych, które podzielone zostały
na poszczególne gminy i w I etapie wyniosą 700 – 750 tys. zł .
W odniesieniu do Programu pilotażowego Starostwa Powiatowego, w którym udział biorą
wszystkie gminy powiatu na realizację zadań inwestycyjnych, dofinansowanie nastąpi ze
środków unijnych. Pan Wójt nadmienił, iż w I etapie realizacji Programu gminy łącznie
otrzymają 3 mln zł i będą musiały zdecydować, na co te środki zostaną przeznaczone, czy na
modernizację oczyszczalni ścieków, modernizacje melioracji czy wymianę oświetlenia
ulicznego.
Następnie Wójt Gminy poinformował o spotkaniu w sprawie budowy drogi w Buczku, która
realizowana będzie przy współudziale Starostwa Powiatowego, Nadleśnictwa Osie,
Biogazowni w Buczku oraz firmy Prosiaczek.
Nadmienił, iż naprawa drogi do Osłowa została zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich,
który jest jej właścicielem.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje i poprosił
o pytania.
Radny Sławomir Stefan poprosił Wójta Gminy o informacje związane z inwestycją dotyczącą
budowy wiatraków na terenie gminy.
Pan Wójt poinformował, iż w najbliższym czasie odbędą się 3 rozprawy administracyjne w
Taszewie, w Jeżewie dla mieszkańców sołectwa Piskarki, Taszewskie Pole, Białe i Belno. Na
rozprawach tych zostaną wysłuchane opinie mieszkańców poszczególnych sołectw,
inwestora, a następnie zostanie podjęta decyzja o wydaniu lub nie warunków zabudowy.
Strony będą miały możliwość odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Wójt powiedział, że wobec złożonych protestów
przez mieszkańców wskazanych sołectw należy wysłuchać opinii każdej ze stron i wtedy
podjąć decyzję.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy termin administracyjny wskazanych rozpraw nie koliduje
z 21-dniowym terminem złożenia opinii przez mieszkańców.
Pan Wójt odpowiedział, że terminy zostały przeliczone, zgodnie z przepisami prawa, aby źle
wskazane terminy nie kolidowały z ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy.
Radny Sławomir Stefan poprosił o ponowne sprawdzenie terminów zaplanowanych rozpraw
administracyjnych, gdyż uważa, że jeden z terminów wyliczony został za późno.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady poinformował wszystkich zebranych, iż
projekty uchwał, nad którymi odbędzie się głosowanie zostały omówione na posiedzeniu
Komisji Rady w dniu 16 grudnia oraz na posiedzeniach wcześniejszych, w przypadku
projektów uchwał wprowadzonych na wniosek Wójta Gminy.
Ad. 7a i 7b.
Następnie poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie do projektów uchwał budżetowych.
Skarbnik Gminy p. Szymon Górski, powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę oraz
Szanownych Gości, następnie powiedział: wprowadzony zmiany w dochodach i wydatkach
wyniosły 53.570 zł, co spowodowało zmianę planowanych dochodów do kwoty 24.292.841,34
zł, i wydatków do kwoty: 25.142.841,34 zł.

Zmianie uległy wydatki inwestycyjne ze względu na zmniejszenie wydatków związanych
z modernizacją drogi w Buczku o 70.000 zł oraz dochodów w tej wysokości, które mieliśmy
otrzymać w formie darowizny.
Zmniejszone zostały wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 29.117 zł,
wobec wycofania się Starostwa Powiatowego z zawartego porozumienia w tym zakresie.
W chwili obecnej zadanie to realizowane będzie bezpośrednio z budżetu powiatu.
Zmniejszono dochody i wydatki z wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.658
zł i na tę samą kwotę zostały zmniejszone wydatki na usługi bieżące.
Zwiększyliśmy dochody: w rozdz. 01095 o środki z Unii Europejskiej, które otrzymaliśmy za
inwestycję z roku 2014 związaną z budową pomostu na jeziorze Stelchno na kwotę 26.995 zł
i na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Jeżewa do Laskowic na kwotę 90.000 zł; od środków
cywilno-prawnych na kwotę 41.660 zł, z podatku od środków transportowych w wysokości
23.450 zł, a zmniejszone zostały dochody z podatku rolnego w kwocie 70.000 zł,
Zwiększone dochody zostały wprowadzone na wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo
w kwocie 25.000 zł, w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.000 zł, zwiększono
wynagrodzenia osobowe w urzędzie gminy na kwotę 2.000 zł i na usługi związane
z wydatkami telekomunikacyjnymi, zwiększono również wydatki w wysokości 35.000 zł
w §4330 (rozdz. 80104 „Przedszkola”) związane z kosztami, jakie gmina Jeżewo ponosi za
uczęszczanie dzieci do szkół publicznych i niepublicznych poza terenem gminy. Zwiększono
usługi w gospodarce odpadami w kwocie 69.000 zł i do tej kwoty zostanie opłacona faktura
firmie ZUK.
W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy zostały również wprowadzone zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dziękuję.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania. Pytań nie było, wobec czego odczytał projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na 2015 r. i przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosownia uchwała została podjęta 14 głosami
„za”. Radny Sławomir Stefan odmówił głosowania nad zmianami do budżetu.
Uchwała Nr XV/92/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

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 XV/93/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7c, 7d i 7e.
Pan Skarbnik poinformował, iż pożyczka przeznaczona zostanie na planowane zadania
inwestycyjne, które wprowadzone zostały do załącznika nr 3 budżetu, tj.: przebudowa drogi
gminnej ul. Ogrodowa w Jeżewie i ul. Kubsza w Laskowicach, gdzie kwota 370.000 zł jest do

pokrycia ze strony gminy, a pozostałe środki w wysokości 630.000 zł planowane są ze
środków unijnych.
Następnie odniósł się do projektu budżetu na 2016 r., do którego wprowadzone zostały
zmiany, które przedstawione zostały przez radnych na posiedzeniu komisji w miesiącu
grudniu na kwotę 150.000 zł . Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu wyniosą
23.297.611 zł, a wydatki: 24.167.611 zł, wydatki bieżące zwiększone zostaną o 50.000 zł do
kwoty 20.479.774 zł, wydatki inwestycyjne zwiększone zostaną o 100.000 zł do kwoty
3.687.837 zł . Kwota wydatków zwiększona o 150.000 zł pokryta zostanie z wpływu
podatków gminy. Skarbnik Gminy poinformował, że wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł
przeznaczone zostaną na: utrzymanie stadionu w Laskowicach: 30.000 zł, zwiększenie kwoty
dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń z 60.000 zł na 80.000 zł . Natomiast wydatki
inwestycyjne na kwotę 100.000 zł przeznaczone będą na ul. Chopina w Laskowicach.
Nadmienił, że powyższe zmiany określone zostały w załącznikach do budżetu gminy na 2016
r., jak również wprowadzone zostały do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
Radny Henryk Rybak: dochody zostały podwyższone, aby spiąć budżet, gdyż pewności nie
mamy, że te przychody będą. Dlaczego wcześniej nie zostało to zaplanowane?
Skarbnik Gminy: potrzebny jest zawsze „margines”, bo w ciągu roku nie wiadomo dokładnie
jakie będą wydatki. Planujemy dochody na poziomie 85 proc..
Radny Henryk Rybak: czy środki unijne w kwocie 600.000 zł są pewne?
Skarbnik Gminy: pewność jest na poziomie 90 proc., gdyż są zapisane w planie
inwestycyjnym powiatu świeckiego, a my jesteśmy w tym planie ujęci.
Radny Henryk Rybak: ustalona został kwota do dyspozycji wójta na działania nagłe,
kryzysowe. W którym dziale została ujęta?
Skarbnik Gminy: to zależy od poniesionych wydatków, czy to będą usługi czy zakupy, ale
najprawdopodobniej będzie to dział 750, rozdz. 75051.
Radny Henryk Rybak: a nie w rezerwie budżetowej?
Skarbnik Gminy: nie ma potrzeby „kwoty do dyspozycji Wójta” ujmować w budżecie
w formie rezerwy celowej; obowiązkowe jest uchwalenie rezerwy kryzysowej (ogólnej) do
wysokości 1% wydatków budżetowych; rezerw celowe na inne wydatki uchwalane są przez
Radę Gminy.
Radny Henryk Rybak: to mają być różne cele i ma to zostać ustalone w jednym dziale.
Skarbnik Gminy: to będzie w dziale 750, rozdz. 75051, wysokość rezerwy to 10.000 zł,
zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu komisji.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące przebudowy –
modernizacji i utwardzania dróg gminnych w 2016 r., który w wyniku przeprowadzonego
głosowania został przez radę podjęty jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/94/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Jeżewo
na rok 2016, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/95/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 i przeszedł do głosowania. po
przeprowadzonym głosowaniu uchwała został podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/96/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji i poprosił o pytania,
wobec ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego
gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, dla których Gmina Jeżewo
jest organem prowadzącym. Następnie przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała
została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/97/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Przy omówieniu kolejnego projektu uchwały, radny Sławomir Stefan zapytał, czy głosowanie
odbędzie się nad projektem uchwały po wprowadzonych zmianach wskazanych na Komisji.
Pan Wójt odpowiedział, że sugerowane zmiany zostały wprowadzone.
Przewodniczący obrad wobec braku dalszych pytań czy uwag, odczytał projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, realizowanego na terenie gminy Jeżewo
w 2016 r. i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/98/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części obrad sesji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnych projektów uchwał
wprowadzonych na wniosek Wójta Gminy.

Ad. 7h.
Skarbnik Gminy poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
zakwestionowała zapis §7, zawarty w uchwale podjętej na sesji w dniu 26 listopada br.,
ponieważ nie zgadza się na wprowadzenie zapisu o krótszym terminie wejścia w życie
uchwały niż 14 dni. Skarbnik uzasadnił, iż zapis krótszego terminu został wprowadzony, aby
wypełnić pokontrolne wytyczne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy.
Wobec braku pytań czy uwag, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, który poddał pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/99/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7i.
Przed przystąpieniem do omówienia kolejnego projektu uchwały radna Grażyna Dalak-Ożóg
zawnioskowała o przedstawienie wyceny gruntów, które mają zostać zamienione między
gminą Jeżewo, a osobą fizyczną. Uzasadniła swój wniosek tym, iż przed głosowaniem nad
wskazaną zamianą, chciałaby, aby radni zapoznali się z wartością wskazanych w projekcie
uchwały działek.
Pan Wójt odnosząc się do wniosku Pani Radnej, poinformował, iż po ostatnim głosowaniu
radnych nad wnioskiem o dokonanie powyższej zamiany na sesji w dniu 26 listopada 2015 r.,
dokonany został pomiar przez geodetę i na tej podstawie przygotowany stosowny projekt
uchwały. Przypomniał, iż na posiedzeniach komisji, gdzie tematyka wnioskowanej zamiany
była omawiana ustalono, że wnioskodawca pokrywa koszty wyceny i sporządzenie aktu
notarialnego, jak również do wymiany przekazuje ok. 6300 m2, a gmina 2.500 m2. Taka
zamiana miała zrównoważyć wartości działek. Wójt nadmienił, iż projekt może zostać
wycofany i przedstawiony na kolejnym spotkaniu, po zapoznaniu się z wyceną.
Radna Józefa Manikowska poinformowała, że działka, położona w m. Czersk Świecki, której
właścicielem jest wnioskodawca, ma możliwość podłączenia do sieci elektrycznej
i wodociągowej.
W związku z brakiem dalszych uwag czy zapytań, Przewodniczący Rady przeszedł do
głosowania nad wnioskiem radnej Grażyny Dalak-Ożóg o wycofanie uchwały w sprawie
zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo, a osobą fizyczną, z przyjętego porządku obrad.
Wobec przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został wycofany – 13 głosami „za”,
1 głosem „sprzeciwu”, 1 głosem „wstrzymującym się”.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad, w którym przedstawił
informacje związane z podsumowaniem pracy rady gminy w roku 2015 r. /podsumowanie pracy
rady gminy stanowi załącznik do protokołu/.

Następnie podziękował członkom Rady Gminy, Panu Wójtowi oraz Sołtysom, za całoroczną
współpracę.
Ad. 9.
Kolejny punkt obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski,
informując, aby Przewodniczący Komisji na następne obrady sesji przygotowali
sprawozdanie z przebiegu pracy poszczególnych Komisji w roku 2015.
Radny Wojciech Młyński przedstawił pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa z dnia
21 grudnia br. w sprawie nowych miejsc wypoczynku na terenie lasów państwowych.
Poinformował, iż w tej sprawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa
i wskazane zostały nowe miejsca odpoczynku na terenach leśnych. Uzgodniono, iż należy
wystosować informację pisemną we wskazanym temacie, gdyż ustne ustalenia nie są dla
Nadleśnictwa Dąbrowa wiążące.
Radny Maciej Warczak przedstawił wniosek o obniżenie ceny wykupu nieruchomości
położonej w m. Buczek nr 7, ze względu na trudną sytuację finansową rodziny, która bardzo
chce wskazana nieruchomość wykupić, ale określona kwota jest dla tej rodziny trudna do
„zdobycia”. Pan Wójt poinformował, że rada gminy uchwałą Nr VIII/40/2015 z dnia 27 maja
2015 r. wyraziła zgodę na zastosowanie 75 proc. bonifikaty. Wobec faktu, że rodzina nie
może uzyskać potrzebnej kwoty do wykupu jest propozycja, aby bonifikata ta została
zwiększona do 90 proc. Otrzymana kwota po zastosowaniu 90 proc. upustu to ponad 6.000 zł
Wobec podjętej dyskusji przez radnych, uzgodniono, iż w dniu dzisiejszym nastąpi
przegłosowanie przedstawionej sprawy z zastosowaniem 90 proc. bonifikaty, jako podjęcie
stosownej uchwały w powyższej sprawie.
Wobec przeprowadzonego głosowania, rada gminy wyraziła zgodę na wprowadzenie zmiany
do uchwały podjętej w dniu 27 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jeżewo w miejscowości Buczek,
z zastosowaniem 90 proc. bonifikaty dla wykupu nieruchomości lokalu nr 2 – jednogłośnie
15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/100/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady zwrócił się z informacją do Sołtysów, iż zgodnie z zapisami § 46
Statutu sołectw, powinni w terminie 14 dni przekazać protokoły z zebrań wiejskich oraz
podjęte uchwały. Nadmienił, iż do tej pory nie było to praktykowane.
Pan Wójt poinformował, że stosowne protokoły są do wglądu wszystkich zainteresowanych,
u pracownika urzędu gminy zajmującego się sołectwami.

W imieniu Sołtysów wypowiedziała się radna Józefa Manikowska, której zdaniem, protokoły
dostarczane do urzędu gminy, są wystarczającą formą informacji i nie trzeba tego zmieniać.
Sołtysi obecni na obradach sesji pozytywnie odnieśli się do wypowiedzi Pani Radnej.
Radny Sławomir Stefan ustosunkował się do pytania Sołtysa wsi Ciemniki, które zadał na
sesji w dniu 26 listopada 2015 r. „Co przez rok trwania kadencji, Pan Radny zrobił dobrego
dla swojego okręgu wyborczego?”, przytaczając art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym: „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.
Radny
utrzymuje
stałą
więź
z
mieszkańcami
oraz
ich
organizacjami,
a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je
organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców”, następnie
powiedział: od dnia wyborów zapisany jestem do pracy w dwóch komisjach stały rady gminy,
jak przewiduje regulamin pracy rady i do dnia dzisiejszego brałem udział we wszystkich
posiedzeniach komisji, oprócz dnia 8 grudnia, kiedy był nieobecny z powodu choroby
i obradach sesji w mijającym roku pracy rady. Z analizy protokołów wynika, iż zabierałem
głos 124 razy w sprawach dotyczących gminy Jeżewo, wsi Taszewo – 9razy, wsi Ciemniki –
11 razy, wsi Dubielno – 11 razy. Nie przypisuję sobie żadnych sukcesów, gdyż stan gminy jest
efektem pracy rady gminy, pracowników urzędu gminy pod przewodnictwem wójta gminy
i troski mieszkańców. O tym, czym zajmowałem się szczegółowo oraz pozostali radni można
zapoznać się, czytając obszerne protokoły z sesji rady gminy zamieszczone na stronie
internetowej BIP Gminy Jeżewo. Dziękuję.
Radna Wiesława Ziółkowska zwróciła się z pytaniem do radnego Jerzego Golonki, czy
nagrywa posiedzenia komisji lub sesji, ponieważ uważa, że powinien zapytać o zgodę osoby,
które są nagrywane, gdyż nie wiadomo w jakim celu nagrania te będą wykorzystane.
Radny Jerzy Golonka poinformował, że jeśli nagrywał posiedzenia rady, to we własnych
celach i poprosił Panią Radną o wskazanie podstawy prawnej, która zabraniałaby nagrywania.
W dalszej dyskusji radna Wiesława Ziółkowska podtrzymywała swoje zdanie, że nie można
nagrywać posiedzeń rady, chyba że za zgodą wszystkich nagrywających, a radny Jerzy
Golonka zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o pisemną informację z podaniem
podstawy prawnej zabraniającej nagrywania posiedzeń.
Radna Agnieszka Strzyżewska w imieniu własnym i Pana Sołtysa z Laskowic podziękowała
Wójtowi Gminy oraz Pani Sołtys Krąplewic Joannie Najdowskiej za pomoc przy realizacji
spotkania mikołajkowego dla dzieci w Laskowicach.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski
podziękował wszystkim za udział w ostatniej w 2015 r. sesji i o godz. 1130 zamknął obrady
XV sesji VII kadencji Rady Gminy.
Następnie zaprosił Wysoką Radę oraz sołtysów na uroczyste podsumowanie roku 2015, które
odbędzie się o godz. 1200 w sali Domu Kultury w Jeżewie.
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