PROTOKÓŁ NR XVII/2016
z obrad XVII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 4 maja 2016 r.
00
od godz. 13 do godz. 1530 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 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Wojciech Młyński. Spoza Rady
Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa – p. Artur Karetko.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie – p. Małgorzata Skiba.
Pracownik urzędu gminy – p. Jerzy Lemańczyk, insp. ds. ochrony środowiska
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 XVI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie
za 2015 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015 r.
9. Przyjęcie informacji dotyczącej „Zasobów pomocy społecznej w 2015 roku.”
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2015 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy Jeżewo na 2016 r.,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r.,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny
Ośrodek Kultury w Jeżewie za 2015 rok,
d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna
Biblioteka Publiczna w Jeżewie za 2015 rok,
e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2015
rok,
f. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury
technicznej,

g. przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny
postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletniego programu ich
sporządzania.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XVII 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 11h w sprawie: zatwierdzenia opłaty abonamentowej za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie Gminy Jeżewo oraz zaproponował, aby przed przyjęciem protokołu z obrad
ostatniej sesji, udzielić głosu obecnemu na sesji Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dąbrowa Panu
Arturowi Karetko. Wobec braku uwag ze strony radnych, Przewodniczący przeszedł do
głosowania nad wprowadzeniem wskazanych punktów do porządku obrad. W wyniku
przeprowadzonego głosowania, wskazane wyżej punkty zostały wprowadzone jednogłośnie –
14 głosami „za”, a następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad przyjęciem porządku
obrad po zmianach, który w wyniku głosowania przyjęty został jednogłośnie – 14 głosami
„za”.
Wobec powyższego Przewodniczący obrad poprosił Pana Nadleśniczego o przedstawienie
stosownych informacji.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Pan Artur Karetko podziękował za możliwość
uczestnictwa w obradach sesji i wyraził chęć udziału w kolejnych posiedzeniach rady,
w celu poszerzenia współpracy między gminą a nadleśnictwem. Zaproponował do omówienia
trzy kwestie, tzn. dotyczące parku w Laskowicach, wspólnych inicjatyw związanych
z zagospodarowaniem turystycznym na terenie gminy oraz zaplanowania wspólnych
przedsięwzięć inwestycyjnych.
Odnosząc się do sytuacji parku w Laskowicach, Pan Nadleśniczy przypomniał, że zarządcą
parku jest Nadleśnictwo Dąbrowa i na zlecenie Nadleśnictwa zostanie przygotowana
inwentaryzacja w zakresie przyrodniczym, która będzie obejmowała: inwentaryzację
zbiorowisk roślinnych, flory naczyniowej i okazów pomnikowych, mapę roślinności
rzeczywistych oraz mapę gatunków cennych, chronionych i zagrożonych. Inwentaryzacja ta
dotyczyć będzie całego okresu wegetacyjnego, trwającego od miesiąca sierpnia 2015 r. do
sierpnia 2016 r. Poinformował, że pozyskane informacje zostaną przedstawione do informacji

rady gminy i wtedy wspólnie z Panem Wójtem, należałoby podjąć decyzję czy wobec
realizacji zagospodarowania turystycznego terenu parku, gmina mogłaby partycypować
w kosztach, gdyż Nadleśnictwo, samo nie zagospodaruje tego terenu w celu przygotowania
stosownych atrakcji dla lokalnej społeczności. Pan Nadleśniczy zaproponował, aby była to
wspólna inicjatywa, z podziałem pewnych obowiązków między gminą, a nadleśnictwem.
Kolejny temat, do którego odniósł się Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa dotyczy
zagospodarowania turystycznego, m.in. zagospodarowania plaży nad jeziorem Bielskim
poprzez budowę pomostu, przygotowania miejsc postoju na terenie leśnym oraz realizacji
projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na
terenie Nadleśnictwa Dąbrowa”, jak również szereg innych działań objętych tym projektem
ukierunkowanych na turystykę, gdzie koszt dofinansowania to 680.000 zł . Poprosił także,
aby wszelkie pomysły czy plany dotyczące przygotowań inicjatyw turystycznych czy
wypoczynkowych zostały przez radę gminy skonkretyzowane i przedstawione w formie
pisemnej.
Trzecim tematem, który podjął Pan Nadleśniczy, dotyczy podjęcia wspólnej inicjatywy w
zakresie inwestycji drogowych, poprzez przygotowanie projektu i jego akceptację przez
stosowne władze Lasów Państwowych. Powiedział, że jeśli wspólna inwestycja związana
byłaby np. z modernizacją drogi, to musi ona realizować cele wspólne zarówno gminy, jak
i nadleśnictwa i wtedy jest duża szansa na dofinansowanie takich działań ze strony
nadleśnictwa. Pozostałyby tylko kwestie wskazania takiej drogi i przygotowania
odpowiedniego uzasadnienia do jej realizacji. Pan Nadleśniczy zwrócił się z prośbą do
radnych o przemyślenie i wskazanie drogi, która mogłaby zostać zmodernizowana wobec
obopólnej współpracy.
Następnie po wypowiedzi Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa podjęta został dyskusja
w temacie ustalenia i przygotowania miejsc postojowych, możliwości wykorzystania miejsca
wypoczynku przygotowanego przy Nadleśnictwie Dąbrowa z wszystkimi urządzeniami, które
zostały tam zorganizowane, oczyszczenia parku w Laskowicach z samosiejek, aby
wyeksponować pomniki przyrody oraz pozyskania środków finansowych z projektów
unijnych ze strony gminy na omawiane zadania.
Radny Henryk Rybak po zakończonej dyskusji podziękował Panu Nadleśniczemu za
wyrażenie chęci i możliwości współpracy przy wspólnych przedsięwzięciach.
Przewodniczący Rady Gminy wobec braku pytań i wyczerpania powyższej tematyki,
podziękował Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dąbrowa p. Arturowi Karetko za spotkanie
i przedstawione informacje, a następnie ogłosił 5 minut przerwy.
Ad. 4.
Po przerwie Pan Przewodniczący przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad XVI sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do projektu
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 treści zawartej w pkt 11 protokołu związanej
z przeprowadzoną dyskusją w temacie modernizacji drogi w Buczku. Uważa, że tak
sprecyzowana odpowiedź Pana Wójta nie została udzielona na poprzedniej sesji i takie
dokładne informacji nie zostały radnym przekazane. Nadmienił także, że skoro jest

realizowany jakiś plan, to musi być lider, osoba, która daną sprawą się zajmie i będzie ją
„pilotować”. Następnie powiedział: moim zdaniem po raz pierwszy w protokole widać
interwencję zewnętrzną i dla mnie taki protokół jest nie do przyjęcia. Jeżeli jakaś kwestia nie
została omówiona na sesji, to nie może jej być zapisanej w protokole.
Pan Radny podjął także temat dotyczący publikacji protokołu na stronie internetowej BIP
przed przyjęciem go przez radę gminy w drodze głosowania, gdzie uważa, że należałoby
protokół publikować dopiero po przegłosowaniu na sesji.
Przewodniczący posiedzenia poprosił o ustosunkowanie się protokolanta do powyższych
zastrzeżeń. Protokolant Dominika Rakowicz nie ustosunkowała się do powyższego.
Radny Henryk Rybak powiedział, że protokół podpisuje zarówno Przewodniczący Rady, jak
i protokolant, więc również Pan Przewodniczący powinien ustosunkować się do treści
zawartych w tym protokole. Wskazał, jakie treści zostały przez Pana Wójta podane
w tematyce modernizacji drogi w Buczku, a które nie miały miejsca. Podkreślił, iż
zaproponowano, aby wyznaczyć osobę spośród rady, która zajęłaby się tą sprawą, ale Wójt
odpowiedział, że sam będzie tę sprawę „pilotował”. Pan Radny nadmienił, iż Pan Wójt
wskazał, że Nadleśnictwo Osie przekaże środki w kwocie 70.000 zł, a po czasie okazuje się,
że sprawa ta nie jest problemem gminy. Uważa, że jeśli będzie taka postawa i podejście, to
droga ta nigdy nie zostanie zmodernizowana, a protokół został napisany nierzetelnie i takie
wypowiedzi na ostatniej sesji nie miały miejsca, a za jakość protokołu odpowiada
Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to projekt protokołu i każde uwagi będą
uwzględnione, jeśli ktoś nie zgadza się z zapisami w protokole. Obiecał, że w przyszłości
takie sytuacje nie będą miały miejsca.
Następnie przeszedł do głosowania nad wnioskiem radnego Stefana o wykreślenie treści
protokołu dotyczącej wypowiedzi Pana Wójta w związku z modernizacją drogi w Buczku,
zawartej w pkt 11, który został zaakceptowany – 12 głosami „za”, 2 głosami
„wstrzymującymi się”. Poprosił o głosownie nad przyjęciem protokołu po wprowadzeniu
powyższej zmiany. Protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Radny Jerzy Golonka przedstawił wnioski i zapytania w sprawie: fizycznego zlikwidowania
pasów na starym przejściu dla pieszych w ciągu ulic Długa-Sienkiewicza, naprawy zapadliny
w ciągu ulicy Ogrodowej przy posesji nr 13 oraz oznakowania hydrantu na chodniku przy
ulicy Parkowej.
Radna Wiesława Ziółkowska przedstawiła akcję bibliotek publicznych i szkolnych z terenu
gminy Jeżewo pod nazwą: „Gmina Jeżewo czyta”, która przeprowadzona zostanie w dniu
10 maja w godz. 1000 – 1005, gdzie wystarczy we wskazanym czasie czytać książkę.
Radny Sławomir Stefan zawnioskował o zorganizowanie spotkania w sprawie konfliktu
w Taszewskim Polu. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o informacje dla wszystkich radnych, kiedy odbywają się posiedzenia Komisji
Rewizyjnej, gdyż od początku kadencji takie informacje do radnych nie będących członkami
tej Komisji, nie są kierowane. Poprosił o wskazanie dlaczego na terenie gminy nikt nie pełni
funkcji Sekretarza i czy jest to zgodne z prawem. Uważa, że w jeżewskim urzędzie taka
funkcja byłaby potrzebna, uwzględniając podległości służbowe. Zawnioskował także

o możliwość publikacji nagrań obrad sesji w internecie dla szerszego wykorzystania przez
mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Makowski odpowiedział, że Komisja
Rewizyjna spotyka się w swoim gronie.
Radny Sławomir Stefan powiedział, że informacja o planowanym posiedzeniu powinna być
przekazana wszystkim radnym, a radni nie będący członkami danej komisji, nie muszą brać
udziału w jej posiedzeniach. Zapytał, czy Komisja Rewizyjna pracuje w sposób tajny?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Makowski zapytał, czy jeśli jest więcej, to
znaczy, że lepiej? Nie rozumie czego Radny Stefan się doszukuje.
Radny Sławomir Stefan odpowiedział, iż radny ma prawo, udziału w pracach wszystkich
komisji, a posiedzenia nie powinny być tajne.
Wobec zakończenia powyższej dyskusji Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy
o przedstawienie stosownych informacji.
Ad. 6.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości.
Następnie poinformował, iż zakład mięsny „Prosiaczek” wycofał wniosek o wydanie
zezwolenia na budowę nowej fermy tuczu trzody chlewnej w Buczku, w celu jego
uzupełnienia o informacje związane z oddziaływaniem danej produkcji na środowisko.
Przeszedł do tematyki związanej z siłowniami wiatrowymi, gdzie okazało się, w wyniku
przeprowadzonych badań przez państwowy instytut badań środowiska z Warszawy, że
inwestor przeszacował wyniki głośności szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.
Nadmienił również, że uregulowania, o których była mowa na przeprowadzonych rozprawach
administracyjnych mają zostać określone przez stosowne przepisy.
W dalszej kolejności Pan Wójt przedstawił inicjatywę radnych w sprawie postawienia toalet
na cmentarzu w Jeżewie i w Laskowicach, gdzie koszt przygotowanych ofert to ok. 10.000 zł
za zakup jednej toalety, która mogłaby zostać podłączona do kanalizacji.
Po przymocowaniu nie ulegnie uszkodzeniu, przewróceniu czy przeniesieniu.
Wójt wspomniał także o przygotowaniu przyłączy energii elektrycznej, aby zorganizować
oświetlenie na cmentarzach i założyć monitoring. Koszty przygotowania przyłączy
poniesione zostaną przez gminę, a pozostałe opłaty regulowane byłyby przez parafie.
Nadmienił także o rozważaniach w kwestii partycypacji przez gminę w kosztach opłat
wywozu śmieci z cmentarzy.
Poinformował, że dla m. Pięćmorgi przygotowane zostały podkłady geodezyjne w celu
przygotowania projektu do realizacji budowy wodociągu. W Taszewskim Polu natomiast
zostanie wybudowana dodatkowa studnia, jako drugie, zapasowe ujęcie, w celu
zabezpieczenia zaopatrzenia wodę.
Pan Wójt wspomniał, że nastąpi połączenie sieci wodociągowej Jeżewa i Laskowic w celu
awaryjnego zabezpieczenia w wodę, a koszt szacowany jest na ok. 50.000 zł, jak również
opracowany został projekt przygotowania zbiorników wyrównawczych w Laskowicach przy
stacji uzdatniania wody.
Następnie odniósł się do złożonych wniosków w celu pozyskania dofinansowania
w wysokości 800.000 zł, gdzie w chwili obecnej gmina Jeżewo czeka na pozytywne

rozpatrzenie, aby przystąpić do ogłoszenia przetargu i realizacji zadania. Nadmienił, że dalsze
pozyskiwanie dofinansowania w najbliższym czasie może być bardzo trudne.
Odniósł się do planu budowy przedszkola, którego inicjatywa nie zostanie zrealizowana, m.in.
z powodu zmian w organizacji systemu edukacji. Poinformował również o wydłużeniu czasu
pracy świetlic szkolnych do godz. 1600.
Pan Wójt poprosił o dbanie przygotowanych placów zabaw i nie niszczenie sprzętu, który
został zakupiony, jak również o zwracanie uwagi młodzieży 15-16 letniej, która
w ostatnim czasie dopuściła się takich zniszczeń.
Na zakończenie Wójt poinformował, że na wszelkie zapytania przedstawione na sesji udzieli
odpowiedzi pisemnej.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania do przedstawionych informacji przez Pana Wójta.
Radna Agnieszka Strzyżewska zapytała o możliwość przygotowania placu zabaw przy
przedszkolu w Laskowicach.
Wójt odpowiedział, że musi nastąpić przeanalizowanie kosztów w dziale oświata.
Radny Henryk Rybak zaproponował, aby zaplanować tę inwestycję w przyszłorocznym
budżecie, po przeliczeniu kosztów. Następnie zapytał o możliwość pozyskania środków na
planowane inwestycje wskazane na poprzedniej sesji, m.in. modernizacji oczyszczalni
o wartości ok. 700.000 zł, zmiany oświetlenia gminy na oświetlenie energooszczędne oraz
budowa pozostałej części kanalizacji sanitarnej w Jeżewie i w Laskowicach w kwocie ok.
4.000.000 zł.
Wójt Gminy odpowiedział, iż wszystkie zapotrzebowania inwestycyjne zostały wprowadzone
w formie projektów i teraz należy czekać na decyzję umożliwiającą przystąpienie do ich
realizacji.
Pan Jerzy Lemańczyk dopowiedział, że na lata 2014 -2020 złożone zostały wnioski na kwotę
13.000.000 zł, a kwota 4.000.000 zł, to część środków zaplanowanych do wcześniejszej
realizacji i w pierwszej kolejności.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnych punktów.
Poinformował, że tematyka ta omówiona została na posiedzeniu Komisji Oświaty (…) w dniu
6 kwietnia br. i poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec powyższego przeszedł do
głosowania.
Ad. 7.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jeżewie za 2015 rok, zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 8.
Sprawozdanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015
przeprowadzonego głosowania zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za”.

r.,

wobec

Ad. 9.
W wyniku przeprowadzonego głosowania przedstawione informacje z Zasobów pomocy
społecznej za 2015 rok, zostały przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za”.

Ad. 10.
Wobec przeprowadzonego głosowania, sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za 2015 r. zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 11a i 11b.
W kwestii omówienia zmian budżetowych i zmian do WPF, 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 zwiększenie planu dotacji celowej w dziale Pomoc społeczna
w kwocie 80,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego. Nastąpiły również
przeniesienia w inwestycjach, tj. 3.873 zł z budowy chodnika w Czersku Świeckim
z zaplanowanej kwoty 13.873 zł na wydatki bieżące dla sołectwa. Wobec powyższego dochody
budżetu wyniosą 26.181.410,98 zł, dotacje celowe zwiększą się do kwoty 5.457.660,90 zł,
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących wyniosą 548.532,00 zł, subwencja
wobec jej zwiększenia o kwotę 115.090 zł wyniesie 10.549.594,00 zł, dochody majątkowe
pozostają bez zmian w wysokości 1.720.000,00 zł, dochody bieżące zwiększą się do kwoty
24.461.410,98 zł. Natomiast wydatki budżetu gminy to kwota 27.051.410,98 zł, deficyt
budżetowy pozostaje bez zmian w kwocie 870.000 zł, wydatki majątkowe w wysokości
3.899.000,00 zł, a wydatki bieżące kształtują się w wysokości 23.152.410,98 zł.
Pan Skarbnik poinformował również, że zmiany które zostały wprowadzone do budżetu
gminy, zostały także ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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 –
13 głosami „za”. Radny Sławomir Stefan odmówił udziału w głosowaniu wobec
wprowadzonych do budżetu inwestycji wodno-kanalizacyjnych w ciągu trwania roku
budżetowego i braku rekomendacji ze strony Komisji Rewizyjnej w tym zakresie, jak również
nie zgadza się na taki sposób procedowania zmian w budżecie.
Uchwała Nr XVII/110/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r., który poddał pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XVII/111/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11c.
Przechodząc do kolejnego projektu uchwały Pan Przewodniczący poprosił o pytania.
Radny Henryk Rybak powiedział: na posiedzeniu Komisji złożyłem wniosek o omówienie
sytuacji i procesu zmian w kulturze, o przedstawienie działań na rzecz rozwoju kultury
w gminie. Uważam, że w miesiącu wrześniu, październiku należy już o tym rozmawiać na
posiedzeniach komisji.
Wobec braku dalszych uwag czy zapytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie za 2015 rok, a następnie przeszedł do głosowania.
Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został podjęta – 13 głosami „za”, 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XVII/112/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11d.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji i poprosił o pytania,
wobec ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za
2015 rok. Następnie przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XVII/113/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11e.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2015 rok i przeszedł do
głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został podjęta – 13 głosami „za”,
1 głosem „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XVII/114/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11f.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego projektu i poprosił o pytania, wobec ich braku
odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń
infrastruktury technicznej, gdzie wysokość stawki procentowej ustalona została na
posiedzeniu komisji w wysokości 30 %. Przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała
została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XVII/115/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11g.
W odniesieniu do kolejnego projektu uchwały, radni zawnioskowali o jego wycofanie
z głosowania, ponieważ projekt ten nie został omówiony na posiedzeniu komisji.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad wycofaniem
wskazanego projektu uchwały z głosowania i późniejszego omówienia na posiedzeniach
komisji. Po przeprowadzonym głosowaniu projekt uchwały został wycofany jednogłośnie –
14 głosami „za”.
Ad. 11h.
W dalszej kolejności, Pan Przewodniczący przeszedł do projektu uchwały, który
wprowadzony został na wniosek wójta gminy i poprosił o pytania lub uwagi.
Radny Sławomir Stefan powiedział, iż rada gminy powinna „usztywnić” swoje stanowisko
względem Spółdzielni BOROWIAK, gdyż po każdym sprawozdaniu, firma ta zwraca się
z wnioskiem o podjęcie określonych działań finansowych na rzecz prowadzonej działalności,
a nie zostają przedstawione plany remontowe czy sprawozdania finansowe. Uważa, że trzeba
zwrócić dokładniejszą uwagę na prowadzoną działalność i rozliczenia finansowe.
Radny Henryk Rybak powiedział, że rada deklarowała pomoc Spółdzielni BOROWIAK
poprzez podwyższenie stawki opłaty za wodę oraz w kwestii opłaty abonamentowej, ale rodzą
się wątpliwości, co do podejmowanych decyzji przez radę w tym zakresie.
Radny Tadeusz Makowski powiedział, że każda firma dolicza sobie taką opłatę, a opłata za
pobór wody na terenie gminy nie jest tak wysoka, jak w niektórych gminach.
Przewodniczący obrad dopowiedział, że opłata ta ma zostać przeznaczona na zakup
wodomierzy.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby przy następnym spotkaniu rozliczyć Spółdzielnię
z dokonanych zakupów wodomierzy za pozyskaną opłatę, gdyż jest to główny cel głosowania
nad tym projektem uchwały.
Wobec zakończenia dyskusji w powyższym temacie, Przewodniczący Rady odczytał projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia opłaty abonamentowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Jeżewo i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta – 10 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XVII/116/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył kolejny punkt obrad.
Pan Wójt poinformował o przesłanym piśmie do PKS Świecie w sprawie pozyskania
informacji czy autobusy szkolne mające wolne miejsca siedzące, mogłyby przewozić
mieszkańców za odpłatnością z poszczególnych sołectw. W odpowiedzi Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej poinformowało, iż przewożenie innych osób, autobusami
szkolnymi zgodnie z ustawą o transporcie drogowym jest zabronione.
Następnie wójt przedstawił pismo przesłane do Zarządu Nowego Szpitala w Świeciu
w kwestii podjęcia stosownych działań, które polepszyły organizację i atmosferę na

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, wobec uwag i skarg mieszkańców. Na wskazane pismo
nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.
Wspomniał również o przesłanym piśmie do mieszkańca wsi Belno, Pana Belta, który na
posiedzeniu Komisji Ochrony środowiska (…) w dniu 31 marca br. wnioskował
o postawienie lamp oświetleniowych w miejscowości Lipno.
Wójt nadmienił również o budowie rehabilitacji przy Gminnej Przychodni w Jeżewie, gdzie
na chwilę obecną został przygotowany projekt i po pozytywnych decyzjach SANEPID-u,
gmina wystąpi o pozwolenie na rozbudowę.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił odpowiedzi na zapytania Sołtysa wsi Jeżewo
p. Mirosława Brzozowskiego przedstawione na sesji w dniu 2 marca 2016 r., tj. w odniesieniu
do czipowania psów należy stwierdzić, iż proces ten miałby uzasadnienie, gdyby odbył się na
szczeblu lokalnym np. powiatowym czy wojewódzkim. Czipowanie tylko na terenie gminy
nie pozwoli nam stwierdzić tożsamości innych przywożonych psów na teren gminy.
Proponujemy, aby powyższa propozycja została przedstawiona radzie powiatu, a rada gminy
podejmie uchwałę intencyjną o przystąpieniu do czipowania psów; w kwestii bezdomności
kotów, proponujemy w drodze kurendy i innych środków masowego przekazu zwrócić
mieszkańcom – właścicielom kotów uwagę, jak również prośbę o zajęciu się własnymi
kotami, tak aby ograniczyć ich bezdomność; podjęta została decyzja o zorganizowaniu obrad
sesji w różnych sołectwach gminy, w których będą mogli uczestniczyć mieszkańcy danego
sołectwa; wstępna propozycja to organizacja sesji w miesiącu sierpniu w Laskowicach,
a w miesiącu październiku w sołectwie Pięćmorgi; rada gminy przy tworzeniu projektu
budżetu na 2017 r. szczegółowo przeanalizuje propozycje filmowania obrad sesji
i udostępniania w internecie, o ile nie będzie ważniejszych potrzeb czy zadań do realizacji, to
przystąpimy do wdrażania wnioskowanej sprawy; w sprawie późniejszych godzin sesji, to
również sprawa ta zostanie rozstrzygnięta przy organizowaniu planu pracy rady na rok 2017 ,
gdyż na 2016 r. terminy i godziny posiedzeń zostały określone; wysokość opłaty za dzierżawę
wieży usytuowanej na budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie to kwota 123 zł brutto
miesięcznie plus darmowy internet dla szkoły i biblioteki publicznej.
Ad. 13.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Radny Henryk Rybak zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy
o zorganizowanie spotkania radnych z okręgów wyborczych Laskowic z mieszkańcami.
Sołtys Taszewskiego Pola Jan Braciszewski zwrócił się z zapytaniem, na jakiej podstawie
i w jakim celu został poproszony na spotkanie w dniu 2 marca przed sesją z Komisją
Rewizyjną i Przewodniczącym Rady.
Przewodniczący KR Tadeusz Makowski odpowiedział, że spotkanie to miało na celu
wyjaśnienie sytuacji spornego gruntu przy świetlicy w Taszewskim Polu.
Sołtys Taszewskiego Pola powiedział, iż z tego spotkania miał otrzymać protokół.
Przewodniczący KR Tadeusz Makowski powiedział, że protokół zostanie przygotowany i Pan
Sołtys go otrzyma.
Sołtys Taszewskiego Pola: ale tak się nie traktuje ludzi, że tylko mnie się „przesłuchuje”.
Radna Wiesława Ziółkowska: chyba Pan przesadził, chyba lepiej omówić problemy sołectwa
na spotkaniu niż w szerszym gronie np. na sesji.

Sołtys Taszewskiego Pola: co miało znaczyć to spotkanie?
Radna Wiesława Ziółkowska: wypracowanie zażegnania konfliktu, próbę dogadania się.
Sołtys Taszewskiego Pola: co radny Makowski zrobił dla sołectwa Taszewskie Pole, jako
radny, bo jest już kolejną kadencję radnym.
Radny Tadeusz Makowski: między innymi pozyskanie środków finansowych na modernizację
drogi w Taszewskim Polu.
Przewodniczący Rady Gminy: spotkanie w dniu 2 marca miało na celu dogadanie się
i rozwiązanie spornej sytuacji w Taszewskim Polu. Spotkanie było pokojowe i nikt nikogo nie
atakował.
O godz. 15.20 obrady sesji opuściła radna Wiesława Ziółkowska.
Radny Sławomir Stefan zapytał czy zostanie sporządzony protokół z rozprawy
administracyjnej, która odbyła się w Jeżewie, bo z rozprawy administracyjnej w Taszewie jest
już dostępny, a uczestnicy spotkania w Jeżewie wnosili dodatkowe dokumenty, które miały
być częścią tego protokołu. Następnie Pan Radny zapytał o decyzję środowiskową dla firmy
KAJMAX, związaną z przetwarzaniem tworzyw sztucznych.
Pan Jerzy Lemańczyk odpowiedział: firma KAJMAX otrzymała decyzję środowiskową ok.
4 lat temu na przetwarzanie tworzyw sztucznych. Firma ta kupiła halę na terenie Spółdzielni
BOROWIAK przy ul. Laskowickiej. W szerszym zakresie miała być prowadzona działalność
związana z przetwarzaniem wskazanego materiału na pokrycia dachowe, które wypróbowane
zostało na strażnicy OSP Jeżewo. Działalność na tamten czas się jednak nie rozwinęła,
a w chwili obecnej firma wystąpiła o przedłużenie tej decyzji i zamierza uruchomić wyłącznie
mielenie tworzy sztucznych i sprzedawać do produkcji.
Radny Sławomir Stefan: obiekt ten zgodnie z uzasadnieniem będzie wytwarzał bardzo dużą
ilość tworzyw sztucznych i należy zwrócić uwagę, że ruch transportowy zostanie zwiększony,
ale też ze względów bezpieczeństwa m.in. pożarowego należy pamiętać o takich zagrożeniach.
Należy być ostrożnym, gdyż firmy otrzymują wszelkie pozwolenia i wtedy powstają wielkie
skupiska śmieci.
Wiceprzewodniczący RG Grzegorz Ziółkowski: lokalizacja obiektu nie zagraża powstaniu
skupiska śmieci, może zagrozić budowie stacji paliw ze względu na bliskie sąsiedztwo.
Pan Jerzy Lemańczyk: nie ma podstaw do wydania decyzji negatywnej w powyższej sprawie.
Radny Sławomir Stefan: jednak należy być czujnym.
Ad. 14.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XVII sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1530 zamknął obrady sesji.
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