PROTOKÓŁ NR XVI/2016
z obrad XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 2 marca 2016 r.
00
od godz. 13 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 15 radnych. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Dyrektor Gminnej Przychodni w Jeżewie – p. Wioletta Pawlak.
Dyrektor Ośrodka Kultury w Jeżewie – p. Janusz Kasak.
Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2015 rok.
8. Przedstawienie informacji z działalności Ośrodka Kultury w 2015 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na 2016 r.,
b. wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę gruntu pod wieżę telefonii komórkowej
i kontener dla firmy Netia S.A.,
c. przejęcia w drodze darowizny od Powiatu Świeckiego do gminnego zasobu
nieruchomości działki nr 175/6 położonej w Jeżewie wraz ze znajdującymi się na
niej budynkami gospodarczymi przynależnymi do budynkami po Posterunku Policji,
d. zasad usytuowania na terenie gminy Jeżewo miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych,
e. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz
o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów,
f. zaliczenia dróg w miejscowości Jeżewo i Laskowice do kategorii dróg gminnych,
g. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2016 r.,
h. przyjęcia planów stałych Komisji Rady Gminy Jeżewo na rok 2016,

i. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeżewo na 2016 rok.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XVI 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 i poprosił
o uwagi. Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby pkt 8 przenieść na posiedzenie komisji,
w celu dokonania szczegółowej analizy przedłożonego sprawozdania, gdyż wcześniej nie
było takiej możliwości. Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że zaproszeni goście są
na pewno przygotowani na udzielenie odpowiedzi czy wyjaśnień i wobec tego stosowny
punkt zostanie zrealizowany zgodnie z przygotowanym harmonogramem sesji. Wobec braku
innych propozycji czy uwag ze strony radnych, Przewodniczący przeszedł do głosowania nad
przedstawionym porządkiem obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie
– 15 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad XV 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 poprawienie kwoty w zapytaniu radnego Rybaka o możliwość otrzymania środków
finansowych z kwoty 6000.000 zł na 600.000 zł. Przewodniczący poprosił o przegłosowanie
wniosku Pana Radnego, który został zaakceptowany jednogłośnie – 15 głosami „za”,
a następnie przeszedł do głosowania nad przyjęciem protokołu po wprowadzeniu powyższej
zmiany. Protokół został przyjęty jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Ad. 5.
Radny Jerzy Golonka przedstawił wnioski i zapytania w sprawie: zawnioskowania do
właściciela zespołu pałacowo-parkowego o wyrwanie samosiejek rosnących wokół
pomników przyrody, celem dostępu osobom zwiedzającym; mieszkańcy ul. Kolejowej 7
w Laskowicach mieszkający przy kotłowni skarżą się na zapach palonego miału; możliwości
oznakowania lub ogrodzenia hydrantu na chodniku przy ul. Parkowej w Laskowicach.

Radny Sławomir Stefan zawnioskował o zmianę miejscowości przeprowadzenia obrad sesji
rady gminy, ponieważ istnieje taka możliwość i żaden przepis czy regulamin tego nie
zabrania. Wobec przedstawionego wniosku Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie,
w wyniku którego powyższa propozycja przyjęta została pozytywnie – 12 głosami „za”,
3 głosami „wstrzymującymi się”.
Ad. 6.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości.
Następnie poinformował o sprawach związanych z siłowniami wiatrowymi, gdzie
wypracowana została nowa propozycja dotycząca wysokości wiatraków, jednak ostateczna
decyzja w tym zakresie nie została podjęta, jak również sprawy te nadal nie mają
uregulowania w obecnie obowiązujących przepisach. Poinformował również, iż ma zostać
przygotowana analiza hałasu, który powodowany jest przez pracę wiatraków. Materiał ten
zostanie opracowany przez instytut z Warszawy, jako niezależną instytucję.
Wójt odniósł się również do protestu przeciwko budowie przez firmę Prosiaczek fermy tuczu
trzody chlewnej w Buczku, w sprawie której podpisy złożyli mieszkańcy gminy Świecie
i Jeżewo, a która „zagrozić” ma producentom lokalnym. Nadmienił, iż zostały także
zdementowane informacje o planowanym imporcie trzody chlewnej spoza terenu Polski,
a wiadomym jest, że wykorzystany ma zostać produkt krajowy. W powyższym temacie
odbędzie się spotkanie w Domu Kultury w Jeżewie w dniu 9 marca br., zorganizowane przez
Izbę Rolniczą w Przysieku, jak równie wysłuchana zostanie opinia mieszkańców Buczka, co
do zamierzeń inwestycyjnych na terenie tej miejscowości. Pan Wójt przedstawił również
pismo Starosty Świeckiego z prośbą o ustosunkowanie się władz gminy do nowej inwestycji
i złożonych w tym temacie sprzeciwów.
Wójt przedstawił również wniosek sołectwa Belno, o przeznaczenie 30 % z podatku za
eksploatowanie wiatraka na cele i potrzeby sołectwa. Po dokonanej analizie ustalono, iż nie
ma możliwości, aby w taki sposób dzielić zapłacony podatek.
Następnie poinformował, iż jest przygotowany projekt stałej organizacji ruchu drogowego
w miejscowości Laskowice, który opracowany został przez biegłego z zakresu ruchu
drogowego. Materiał ten omówiony zostanie na posiedzeniu komisji i za zgodą rady gminy
przyjęty.
Wójt odniósł się do dewastacji świetlicy w Ciemnikach, gdzie wybite zostały 2 okna oraz
zniszczone krzesła i stolik. W wyjaśnieniu, kto tego dokonał, gmina współpracuje z Policją.
Wobec potrzeby przedstawienia opinii, czy gmina Jeżewo chce, aby wrócił Posterunek
Policji, poprosił sołtysów i radnych o składanie swoich propozycji w tym zakresie w imieniu
mieszkańców.
Na zakończenie Pan Wójt poinformował, iż gmina jest przygotowana do realizacji programu
500+, wydawania i przyjmowania wniosków, a pracownicy, którzy tym zadaniem będą się
zajmować zostali przeszkoleni i od 1 kwietnia rozpocznie się realizacja tego programu.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje i poprosił
o pytania do wypowiedzi Wójta.
Radny Sławomir Stefan poprosił o przybliżenie ogłoszonych konkursów przez Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan Wójt odpowiedział, że konkursy zostały

ogłoszone w związku z przejściem na emeryturę jednej z Pań opiekunek osób starszych
i samotnych oraz pracownika socjalnego Pani Teresy Dittmann i wobec tego jest potrzeba
zatrudnienia nowych pracowników.
Radny Sławomir Stefan poprosił o komentarz do postanowienia Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy w sprawie złożonego zażalenia przez Państwa Knap na
niezałatwienie sprawy w terminie, które przez SKO zostało uznane za nieuzasadnione.
Wójt ustosunkowując się do powyższego powiedział, że zainteresowani złożyli podanie, jako
strona wobec budowy siłowni wiatrowych i na złożone podanie nie została udzielona
informacja przez urząd gminy w obowiązującym terminie. Zaistniała sytuacja spowodowana
była oczekiwaniem na opinię raportu w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań
realizacji planowanego przedsięwzięcia, gdzie weryfikacja w powyższym zakresie
prowadzona była przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Radny Henryk Rybak zaproponował, aby w kwestii powstania nowej fermy tuczu trzody
chlewnej na terenie gminy, przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami,
oponentami czy innymi zainteresowanymi, aby wypowiedzieli się, co do planowanych
działań oraz w kwestii ochrony środowiska gminy, jak również pozyskać opinię osób
znających się na tych zagadnieniach. Pan Wójt odpowiedział, że zapewne firma Prosiaczek
będzie chciała przygotować spotkania informacyjne w tym temacie.
Radny Sławomir Stefan w kwestii wypowiedzi Pana Wójta i radnego Rybaka, co do
wypowiadania się stron postępowania, uważa że każdy mieszkaniec gminy ma prawo
zgłoszenia swoich uwag, co do działań podejmowanych na terenie gminy, czy planowanych
inwestycji, a nie tylko osoby zainteresowane czy strony danego postępowania.
Ad. 7.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady poprosił Dyrektor Gminnej Przychodnia
w Jeżewie p. Wiolettę Pawlak o przedstawienie sprawozdania z działalności jeżewskiej
przychodni /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/. Następnie radni podjęli dyskusję
w temacie świadczenia usług stomatologicznych, długich kolejek do dentysty dziecięcego,
zakończenia umowy w zakresie prowadzenia badań usg z dr Pękala, wyższych kosztów
odpłatności u lekarza urologa, jak również o zaoszczędzonych przez Gminną Przychodnię
środkach w wysokości 57.232 zł, które wypracowane zostały poprzez zakup szczepionek,
odpłatne badania, otrzymane środki z NFZ na dodatkowe badania diagnostyczne oraz
omówiono propozycje rozwiązania kwestii usytuowania rehabilitacji wobec nowych
przepisów w tym zakresie.
Radny Sławomir Stefan zapytał czy pracownikom oraz pacjentom nie przeszkadza „bałagan
przestrzenny” przed Przychodnią i brak miejsc parkingowych.
Pani Dyrektor odpowiedziała, iż nie było sytuacji, aby karetka czy samochód przywożący
osoby niepełnosprawne czy starsze do lekarza, miały trudności z dojazdem czy
zaparkowaniem.
Na zakończenie radny Stefan poprosił o zobowiązanie do przeprowadzenia wymiany okienka
do rejestracji. Pani Wioletta Pawlak przystała na to zobowiązanie.
Wobec braku dalszych pytań Pan Wójt podziękował w imieniu własnym i Społecznej Rady,
Pani Dyrektor za wykonywaną pracę, a następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Stefana

w sprawie parkingu, gdzie teren usytuowania budynku przychodni i teren przed przychodnią
należy do gminy i to rada gminy musiałaby określić w budżecie środki finansowe na tę
inwestycję.
Ad. 8.
W dalszej części obrad Pan Przewodniczący dziękując Pani Dyrektor za przedstawione
informacje, poprosił Dyrektora Ośrodka Kultury w Jeżewie p. Janusza Kasaka
o wprowadzenie do realizowanej działalności kulturalnej na terenie gminy /sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu/. Po przedstawionych informacjach w powyższym temacie, radni podjęli
dyskusję w kwestiach wykonania planu finansowego w roku 2014 i 2015, braku organizacji
imprez w pierwszych miesiącach 2015 r., stałej współpracy ze szkołami na terenie gminy,
gdzie ze strony szkół w Laskowicach nie ma zainteresowania taką współpracą, braku
zainteresowania organizowanymi imprezami ze strony mieszkańców, małego wykorzystania
potencjału mieszkańców gminy w zakresie kultury, zainteresowań czy pasji.
Radna Agnieszka Strzyżewska zwróciła się z podziękowaniem dla p. Janusza Kasaka za
pomoc przy przedsięwzięciach realizowanych w Domu Kultury w Laskowicach.
Radny Sławomir Stefan również podziękował pracownikom Ośrodka Kultury za
wykonywaną pracę oraz zwrócił uwagę, aby przeanalizować działalność okolicznych gmin
w tematyce kultury, gdzie jest inny system działania, organizowanych jest więcej imprez
zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Uważa, że na terenie gminy Jeżewo należy
zintensyfikować pracę w tym zakresie zarówno w miejscowości Jeżewo i Laskowice. Ogólnie
według oceny Pana Radnego działania, o których jest mowa w stosunku do innych gmin są
bardzo znikome.
W związku z zakończeniem dyskusji w powyższym temacie Przewodniczący obrad
podziękował Dyrektorowi Ośrodka Kultury za przedłożone sprawozdanie i ogłosił
10 minut przerwy.
Ad. 9.
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o przedstawienie sprawozdania z pracy komisji w 2015 r. /sprawozdania stanowią załącznik do
protokołu/. Następnie podziękował za przedłożone sprawozdania i poprosił o pytania do
przedstawionych informacji, a wobec ich braku przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad informując, iż projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie omówione
zostały na posiedzeniach komisji i po ich odczytaniu prosi o pytania lub uwagi.
Ad. 10a.
W kwestii omówienia zmian budżetowych poproszony został Skarbnik Gminy p. Szymon
Górski, który powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości,
następnie powiedział: oprócz zmian omówionych na posiedzeniu komisji, otrzymaliśmy
decyzją Wojewody dotację na wypłatę 500+w wysokości 2.346.110,00 zł i wobec wpływu tych
środków dochody wyniosą 25.698.966,22 zł, zwiększone zostaną dotacje celowe do kwoty

5.289.674,22 zł, wydatki wyniosą 26.568.996,22 zł, natomiast deficyt pozostanie bez zmian
i nadal będzie wynosił 870.000 zł . Dotacja na realizację programu 500+ rozksięgowana
zostanie na poszczególne paragrafy, tj. świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe
i pochodne, zakupy materiałów, zakupy usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia.
W załączniku nr 1 do uchwały wprowadzone zostały dochody na kwotę 55.000 zł
z planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. oraz
w załączniku nr 3 nastąpiła zmiana w wydatkach inwestycyjnych: zmniejszono wydatki
w wysokości 100.000 zł na modernizację budynku szkoły podstawowej w Krąplewicach, które
wprowadzone zostały na inwestycję dotyczącą wymiany sieci kanalizacyjnej na osiedlu
w Jeżewie. Dziękuję.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania, a wobec ich braku przeszedł do odczytania projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na 2016 r., który poddał
pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta –
14 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XVI/101/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10b.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą
dzierżawę gruntu pod wieżę telefonii komórkowej i kontener dla firmy Netia S.A., który
poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/102/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10c.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji i poprosił o pytania,
wobec ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie przejęcia w drodze darowizny od
Powiatu Świeckiego do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 175/6 położonej
w Jeżewie wraz ze znajdującymi się na niej budynkami gospodarczymi przynależnymi do
budynkami po Posterunku Policji. Następnie przystąpił do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/103/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10d.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy Jeżewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

i przeszedł do głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został podjęta
jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/104/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10e.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego
etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby
punktów, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/105/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10f.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości
Jeżewo i Laskowice do kategorii dróg gminnych i poprosił o głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/106/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10g.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji i poprosił o pytania,
wobec ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo
w 2016 r. Następnie przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta
jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/107/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10h.
Przed odczytaniem kolejnego projektu uchwały, radny Henryk Rybak zapytał, czy do planów
pracy zarówno komisji, jak i rady gminy zostały wprowadzone propozycje zmian
przedstawione na posiedzeniu komisji. Przewodniczący obrad odpowiedział, iż wszystkie
proponowane zmiany zostały w planach pracy uwzględnione. Wobec braku dalszych pytań
odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów stałych Komisji Rady Gminy Jeżewo

na rok 2016 i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/108/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10i.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do odczytania projektu uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeżewo na 2016 rok i przystąpił do głosowania,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/109/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 15.55 obrady sesji opuściła radna Wiesława Ziółkowska.
Ad. 11.
Kolejny punkt obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski.
Sołtys wsi Jeżewo p. Mirosław Brzozowski zawnioskował o: ponowne rozważenie sprawy
czipowania psów; zainteresowanie się problemem bezdomności kotów; zaplanowanie sesji
wyjazdowej po terenie gminy, aby radni poznali miejscowości gminy i potrzeby
mieszkańców, a w szczególności wsi Białe Błota; przemyślenie filmowania obrad sesji i
udostępniania w internecie, tak jak robi to gmina Dragacz, a jeśli nie zostanie wyrażona zgoda
w tym temacie to Pan Sołtys prosi o uzasadnienie takiej decyzji, gdyż mieszkańcy ze względu
na godziny wykonywania pracy czy problemy zdrowotne nie mogą uczestniczyć w tych
posiedzeniach, jak również sugerowane byłoby, aby zmienić godziny sesji na późniejsze;
przedstawienie informacji dotyczącej wysokości opłaty za dzierżawę wieży usytuowanej na
budynku szkoły podstawowej w Jeżewie. Na zakończenie Pan Sołtys poprosił
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków.
Sołtys Taszewskiego Pola p. Jan Braciszewski poinformował, iż w dniu 1 marca był
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, a na terenie gminy nie odbyły się żadne uroczystości
upamiętniające i poprosił o uczczenie poległych minutą ciszy.
Radny Henryk Rybak zawnioskował do Przewodniczącego Rady o wcześniejsze uchwalanie
planów pracy komisji i rady gminy oraz poprosił Pana Wójta o informacje w zakresie
pozyskania środków finansowych na planowane inwestycje z programu pilotażowego powiatu
świeckiego.
Pan Wójt poinformował, iż przeszły projekty dotyczące: modernizacji oczyszczalni ścieków
w zakresie budowy zbiornika uśredniającego ścieki o wartości ok. 700.000 zł, zmiany
oświetlenia gminy na oświetlenie energooszczędne, gdzie koszt szacunkowy wyniesie ok.
500.000 zł oraz budowa pozostałej części kanalizacji sanitarnej w Jeżewie i w Laskowicach
przy szacunkowym koszcie ok. 4.000.000 zł. Realizacja powyższych inwestycji to lata 2016 –
2020. Wspomniał również o nowym programie, do którego gmina Jeżewo będzie

przystępować, a który dotyczy rewitalizacji zdegradowanych obszarów na terenie gminy
Jeżewo, na których zdiagnozowano problemy społeczne.
Radny Sławomir Stefan zapytał o pozyskanie dofinansowania na budowę nowej strażnicy dla
OSP Jeżewo. Pan Wójt odpowiedział, że gmina będzie starała się pozyskać takie
dofinansowanie ze środków unijnych, a koszt tej inwestycji wyliczony został na ok. 800.000
zł .
Radny Henryk Rybak poruszył sprawę otrzymanych środków finansowych z Nadleśnictwa
Osie na modernizację drogi w Buczku, które nie zostały wprowadzone do budżetu powiatu
świeckiego na realizację tej inwestycji. Środki te zostały zwrócone do ofiarodawcy. Uważa,
po uzyskanych informacjach ze Starostwa Powiatowego, iż błąd w tym temacie popełniony
został przez gminę, która powinna zawrzeć porozumienie ze starostwem, a które z posiadanej
wiedzy Pana Radnego deklaruje modernizację tej drogi.
W odpowiedzi Pan Wójt nawiązał do pisma wysłanego do Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie,
w którym zwraca się z prośbą o dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Buczek.
Nadleśnictwo zadeklarowało pomoc w wysokości 70.000 zł . Poinformował, że gmina Jeżewo
nie jest właścicielem tej drogi i dlatego sprawa została przekazana do dalszej realizacji
Zarządowi Dróg Powiatowych w Świeciu. Jak wynika z posiadanej wiedzy wójta, winę w
braku porozumienia ponosi Skarbnik Powiatu, który oferowanej kwoty 70.000 zł, nie
wprowadził do planu budżetu na 2016 r.
Jednocześnie Pan Wójt powiedział, iż gmina nie popełniła żadnego błędu, jako że nie będąc
właścicielem, nie mogła podpisać porozumienia w powyższej sprawie z Nadleśnictwem Osie,
a takie porozumienie zawarte może zostać pomiędzy Nadleśnictwem Osie a Starostwem
Powiatowym w Świeciu.
Ad. 12.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XVI sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1630 zamknął obrady sesji.
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