PROTOKÓŁ NR XVIII/2016
z obrad XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 23 czerwca 2016 r.
00
od godz. 13 do godz. 1600 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. Marian Romanowski, p. Józef
Smoczyk. 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.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie informacji o organizacji letniego wypoczynku w czasie wakacji letnich.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie za 2015 r.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z analizy i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Jeżewo za 2015 r.,
b. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015 r.,
c. wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r.,
d. wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r.,
e. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje pn.: „Dokumentacja i budowa
zbiornika wyrównawczego w Laskowicach” i „Budowa ujęcia wody w Taszewskim
Polu”,
f. zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na inwestycje pn.: „Rekultywacja gminnego
wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo”,
g. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje pn: „Rekultywacja gminnego
wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo”,
h. przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny
postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletniego programu ich
sporządzania,
i. zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo, a osobą fizyczną,
j. norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla „nauczyciela
wspomagającego” ,

k. zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni
w Jeżewie na kadencję 2015 – 2018,
l. aktualizacji podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze,
m. aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania,
n. pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania,
jako drogi publicznej oraz zaliczenia części drogi do kategorii drogi gminnej, jako
drogi publicznej,
o. zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
p. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo,
q. określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
s. wydzierżawienia gruntów pod działalność gospodarczą.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XVIII 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 13 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.
Poinformował, iż do przedstawionego porządku zostanie wprowadzona zmiana dotycząca pkt
10n, w ten sposób że przedstawione zostaną dwa projekty uchwał o tematyce: pozbawienia
części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
oraz zaliczenia odcinka drogi do kategorii drogi gminnej nr 030612C poprzez włączenie
odcinka drogi zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 54 i 14/7 w Belnie.
Wobec braku uwag ze strony radnych, Przewodniczący przeszedł do głosowania nad
wprowadzeniem wskazanych zmian do porządku obrad. W wyniku przeprowadzonego
głosowania, zmiany zostały wprowadzone jednogłośnie – 13 głosami „za”, a następnie
przeprowadzone zostało głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach, który
w wyniku głosowania przyjęty został jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad XVII 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. Wobec braku uwag przeszedł do głosowania

nad przyjęciem protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został przyjęty
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Ad. 5.
Radny Jerzy Golonka przedstawił wnioski i zapytania w sprawie: skarg mieszkańców
Laskowic na uciążliwe zadymienie i nieprzyjemne zapachy powstające ze spalania
materiałów przez firmę „BATER” oraz w mieniu mieszkańców Krąplewic zawnioskował
o zmianę lokalizacji przystanku autobusowego.
Radny Sławomir Stefan poprosił, aby Pan Wójt poinformował, jaki jest stan remontu
kanalizacji na osiedlu w Jeżewie oraz która firma przeprowadza remont dróg CiemnikiDubielno oraz kto nadzoruje prace remontowe, ponieważ mieszkańcy skarżą się, że drogi są
nieprzejezdne.
Wobec braku dalszych wniosków czy interpelacji Pan Przewodniczący przeszedł do
kolejnego punktu obrad i poprosił Wójta Gminy o przedstawienie stosownych informacji.
Ad. 6.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości.
Następnie poinformował o sprawach związanych z podpisaniem umowy pomiędzy
Marszałkiem Województwa a Lokalną Grupą Działania Powiatu Świeckiego na realizację
założonych zadań w latach 2016 – 2020 na kwotę 26 mln zł, z czego gmina Jeżewo może
pozyskać 800 tys. zł. Również z „puli” przyznanych środków finansowych skorzystać będą
mogli przedsiębiorcy na dalszy rozwój działalności oraz osoby zainteresowane jej
rozpoczęciem. Podpisana została także umowa między Gminą Jeżewo a urzędem
marszałkowskim w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na ciąg dalszy budowy ul.
Polnej w Laskowicach na kwotę 70 tys. zł.
Wójt poinformował również o możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach
gospodarki wodno-ściekowej, które przeznaczone zostałyby na rozbudowę oczyszczalni
ścieków, budowę kanalizacji czy wymianę odcinków, które tej wymiany potrzebują.
Następnie Pan Wójt przedstawił treść spotkania dotyczącego modernizacji drogi Sulnowo –
Jeżewo, której realizacja zaplanowana została na 2017 r. W ramach tej modernizacji położona
zostanie nowa nawierzchnia, przygotowane zostaną odwodnienia oraz nowe przystanki
autobusowe i zjazdy.
Nadmienił, iż odbył się przetarg na modernizację dróg: ul. Ogrodowej w Jeżewie i ul. Kubsza
w Laskowicach. W przetargu udział wzięły 4 firmy. Najkorzystniejsza okazała się firma
Inżynieria Drogowa Wojciech Burchardt z Chełmna, która zaproponowała kwotę wykonania
zadania w wysokości 464.227,47 zł, z 60-cio miesięcznym okresem gwarancji.
Wspomniał też o pozyskanym pozwoleniu na oświetlenie cmentarzy w Jeżewie
i w Laskowicach i na tej podstawie nastąpi stosowne przygotowanie do założenia
omawianego oświetlenia na koszt gminy.
Pan Wójt odniósł się również do wyników egzaminów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
które przedstawiają się następująco:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

Część
humanistyczna

Cześć matematycznoprzyrodnicza

Język angielski

język historia
przedmioty
Liczba
podstawowy rozszerzony
matematyka
uczniów polski i WOS
przyrodnicze
Kraj (tereny
wiejskie)

120423

67%

55%

47%

49%

58%

38%

Woj.
kujawskopomorskie
(tereny
wiejskie)

6431

66%

53%

44%

48%

54%

34%

Powiat
świecki

962

65%

53%

45

48%

58%

38%

Gmina

73

59%

52%

47%

46%

48%

29%

Gimnazjum
w Jeżewie

46

54,00%

49,60%

43,20%

45,60%

42%

24%

Gimnazjum
w
Laskowicach

27

68%

56%

53%

46%

58,20%

39%

Wyniki sprawdzianu klas VI szkół podstawowych:
Część I
Liczba
Ogółem
uczniów
Kraj (tereny wiejskie)
Woj. kujawskopomorskie (tereny
wiejskie)
Powiat świecki
Gmina
SP Jeżewo
SP Krąplewice
SP Laskowice

Część II

język
polski

matematyka

Liczba
uczniów

język
angielski

132964

60%

69%

51%

125434

66%

7342

58%

68%

49%

7163

64%

932

58%

68%

49%

930

64%

91

55%

61%

48%

91

65%

40

54,00%

60,00%

47,00%

40

63,00%

9

56,90%

59,00%

54,00%

9

61,50%

42

55,00%

63,00%

48,00%

42

69,00%

Powiedział, że wskazane wyniki są niezadawalające i wobec powyższego zostaną
wprowadzone programy naprawcze przez Kuratorium Oświaty.

Następnie przedstawił potrzeby remontowe szkół, które w czasie wakacji letnich zostaną
przeprowadzone głównie przez Gimnazjum w Jeżewie i Szkołę Podstawową w Krąplewicach,
ze środków własnych.
Na zakończenie Pan Wójt zaprezentował zdobyty puchar reprezentacji gminy Jeżewo za II
miejsce zdobyte na Olimpiadzie Sportowców Wiejskich, która odbyła się w Chełmnie
w dniach 17 – 19 czerwca.
Radny Henryk Rybak poinformował w odniesieniu do powyższego, że szczegółowe
podsumowanie zostanie zorganizowane przez Komisję ładu, porządku, ochrony
przeciwpożarowej, sportu, kultury i turystyki w miesiącu wrześniu.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania do przedstawionych informacji przez Pana Wójta.
Pytań nie było, wobec czego przeszedł do kolejnego punktu.
Ad. 7.
Do omówienia kolejnego punktu poproszony został Pan Wójt, który poinformował
o przedłożonych propozycjach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, z którymi rada
gminy zapoznała się na posiedzeniu komisji rady w dniu 1 czerwca /przedstawione propozycje
stanowią załącznik do protokołu/.

Nadmienił również, że zostały przyznane dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie zadań
publicznych z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Jeżewo, tj.: LUKS „KUSY” Laskowice – 7.500,00 zł, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Świecie – 3.300,00 zł, Stowarzyszenie „Krzesiwo” –
4.200,00 zł, LUKS „Olimp” Jeżewo – 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy
„Czarna Podkowa – Gródek” Krąplewice – 5.000,00 zł.
Wójt poinformował, że jednostka kultury zyskała nowego pracownika w osobie radnej
Agnieszki Strzyżewskiej, która swoją pracę będzie wykonywała w Domu Kultury
w Laskowicach.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że stosowne sprawozdanie zostało omówione na
posiedzeniu komisji rady w dniu 1 czerwca i poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan poprosił, aby Spółka wodna uwzględniła wnioskowane na
posiedzeniu komisji prace związane z zatrzymaniem wody, a nie tylko z jej spuszczaniem,
chodzi o retencję wody.
Wobec braku dalszych pytań czy uwag, Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki
Wodnej zostało przyjęte jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski poinformował, iż Rada Gminy
zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz
z informacją o stanie mienia gminy oraz Uchwałą Nr 19/S/2016 Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jeżewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy

za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, które zostało zaopiniowane
pozytywnie /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Tadeusza Makowskiego
o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Jeżewo za 2015 rok, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
gminy za 2015 r. /uchwała stanowi załącznik do protokołu/. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
odczytał również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr 21/Kr/2016
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jeżewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeżewo za 2015 rok, która zaopiniowała
pozytywnie stosowny wniosek /opinia RIO w Bydgoszczy stanowi załącznik do protokołu/.
Po przedstawionych opiniach, Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy.
Radny Sławomir Stefan, wobec braku możliwości udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
poprosił o wyjaśnienie różnic powstałych w tematyce dotyczących skutków udzielonych ulg
i zwolnień na kwotę 581.507,63 zł, gdzie w uchwale Komisji Rewizyjnej w pkt 10 wskazana
została kwota 572.542,98 zł .
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż zapis w Uchwale Komisji Rewizyjnej dotyczący wykazanych
zwolnień i ulg podatkowych jest błędnym zapisem.
Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący poinformował, że projekty uchwał nad
którymi nastąpi głosowanie, zostały omówione na posiedzeniu komisji rady w dniu 15
czerwca.
Ad. 10a.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2015 r. i poprosił o pytania.
Pytań nie było i wobec tego Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/117/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10b.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za rok 2015 r. i poprosił o pytania lub uwagi.
Radny Sławomir Stefan powiedział, że udzielenie absolutorium to obowiązek rady gminy, jak
również powinno być to podsumowanie pracy zarówno rady gminy, wójta gminy i urzędu
gminy. Zwrócił się do Wójta o poprawę administracji w urzędzie i poprawę swojej pracy pod
względem transparentności.
Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania. W wyniku
jawnego głosowania, uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/118/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował w imieniu Rady Gminy Panu Wójtowi
otrzymanego absolutorium. Następnie Pan Wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz
za dotychczasową współpracę zarówno radnym, jak i sołtysom.
Radny Henryk Rybak powiedział, iż od początku pracy rady gminy w obecnej kadencji, były
kierowane zastrzeżenia szczególnie w kwestiach finansowych, ale nastąpiły pozytywne
zmiany i to radnych „cieszy”. Poprosił jeszcze Pana Wójta o konsekwencję
w postanowieniach dotyczących wydawania publicznych środków.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie poproszony został Skarbnik Gminy o wprowadzenie do kolejnych projektów
uchwał.
Ad. 10c.
Skarbnik Gminy p. Szymon Górski, powiedział: oprócz zmian omówionych na posiedzeniu
komisji, wprowadzone zmiany do budżetu związane są ze zmniejszeniem dochodów
inwestycyjnych rozdz. 60016 § 6057 na kwotę 630.000 zł, które zaplanowane zostały na
budowę drogi ul. Ogrodowej w Jeżewie i ul. Kubsza w Laskowicach. Wprowadzenie tej
zmiany związane jest z nie otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2016 – 2020.
Nie zakwalifikowanie się do PROW spowodowane było brakiem dodatkowych punktów za
miejsca użyteczności publicznej usytuowane przy projektowanych drogach.
Staraliśmy się o pozyskanie tych punktów poprzez wskazanie parku w Laskowicach,
ustawienie nowych przystanków autobusowych, wprowadzenie internetu szerokopasmowego
wzdłuż projektowanych dróg, ale niestety komisja weryfikacyjna nie przydzieliła gminie
Jeżewo dodatkowych punktów za wymienione miejsca użyteczności publicznej, przez co
wniosek gminy nie zakwalifikował się do Programu.
W celu pozyskania dofinansowania na wyżej wymienione zadanie gmina złożyła wniosek do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oś 5.1
„Infrastruktura drogowa – system dróg lokalnych powiatowych i gminnych”.
Istnieje jeszcze możliwość, że gmina Jeżewo otrzyma dofinansowanie z PROW, jeżeli nie
zostaną rozdzielone między beneficjentami wszystkie środki z Programu.
Pozyskanie środków europejskich przez gminę Jeżewo skutkować będzie ponownym
wprowadzeniem zmian do budżetu
W związku z powyższym dokonano przeniesienia środków własnych gminy zaplanowanych
jako współfinansowanie (razem ze środkami unijnymi) budowy drogi na ul. Ogrodowej
w Jeżewie i ul. Kubsza w Laskowicach z rozdz. 60016 § 6059 na kwotę 370.000 zł do rozdz.
60016 § 6050. Przeniesień dokonano także w rozdz. 80104 zmniejszono wydatki na zakup
materiałów i wyposażenia § 4210 o kwotę 5.000 zł, która przeniesiona została na wydatki
osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020.
Omawianą uchwałą wprowadzone zostały do budżetu wolne środki w wysokości 786.889 zł,
które przeznaczone zostały na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 591.299 zł,
sfinansowanie deficytu budżetu, który pokryje zwiększone wydatki własne na budowę drogi ul.
Ogrodowej w Jeżewie i ul. Kubsza w Laskowicach na kwotę 100.000 zł, ulokowanie wolnych
środków na rachunkach lokat na kwotę 95.590 zł.

Środki własne na zadanie budowa drogi ul. Ogrodowa w Jeżewie i ul. Kubsza w Laskowicach
planowane były w wysokości 370.000 zł. Wartość całkowita inwestycji po przetargu wynosi
470.000 zł. Różnica w wydatkach na tą inwestycję w wysokości 100.000 zł zostanie pokryta
z wolnych środków.
Deficyt po zmianach wyniesie 970.000 zł. Wzrost planowanego deficytu, z uwagi na to, że
pokryty będzie z wolnych środków, nie wpłynie na wzrost zadłużenia gminy. Dziękuję.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
Radny Henryk Rybak poprosił o wyjaśnienie, czy wobec faktu, iż nie otrzymamy
dofinansowania ze środków unijnych, ponowny wniosek zostanie złożony, jakie są szanse na
pozytywne rozpatrzenie i co w sytuacji, jeśli tych środków gmina nie otrzyma.
Pan Skarbnik poinformował, że wniosek został złożony, tylko do Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Pan Wójt powiedział, że na etapie rozpatrywania wniosków oceniana jest droga, jej jakość
i położenie. Uważa, że istnieje duża szansa na pozyskanie dofinansowania.
Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący 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”.
Uchwała Nr XVIII/119/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10d.
Następnie Pan Skarbnik poinformował, że w załączniku tabelarycznym do Wieloletniej
Prognozy Finansowej wprowadzone zostały wszystkie elementy zmian, które na podstawie
wprowadzonych zmian do budżetu ujęte zostały w WPF.
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 – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/120/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10e.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji i poprosił o pytania,
wobec ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
na inwestycje pn.: „Dokumentacja i budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach”
i „Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu”. Następnie przeszedł do głosowania, w wyniku
którego uchwała podjęta została jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/121/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10f.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki krótkoterminowej na inwestycje pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci
w Białych Błotach Gmina Jeżewo” i poprosił o pytania.
Pan Skarbnik nadmienił tylko, iż pożyczka krótkoterminowa wprowadzona zostaje ze
względu na to, aby nie stracić płynności finansowej w ciągu roku budżetowego.
Wobec braku pytań czy uwag, Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/122/2016
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 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
na inwestycje pn: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina
Jeżewo” i poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/123/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10h.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny postępów w opracowywaniu planów
miejscowych i wieloletniego programu ich sporządzania i poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy wprowadzone zostały zmiany do tego projektu w kwestii
zmniejszenia ilości siłowni wiatrowych.
Pan Wójt odpowiedział, że w opracowaniu planowane siłownie wiatrowe pozostały bez
zmian, ze względu na prowadzone postępowania w tym temacie.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/124/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10i.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów
pomiędzy Gminą Jeżewo, a osobą fizyczną. Poprosił o pytania lub uwagi.
Radny Sławomir Stefan poprosił, aby w przyszłości rada gminy nie musiała zajmować się
takimi sprawami, aby mieszkańcy nie mieli uwag, co do intencji pracy rady.
Wobec braku dalszych uwag, Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad projektem
uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta– 10 głosami
„za”, 1 głosem „sprzeciwu”, 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Uchwała Nr XVIII/125/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10j.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji i poprosił o pytania, a wobec
ich braku odczytał projekt uchwały w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla „nauczyciela wspomagającego”. Następnie przeszedł do głosowania,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/126/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10k.
Pan Przewodniczący odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Jeżewie na kadencję 2015 – 2018,
który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/127/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10l.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy
Jeżewo na okręgi wyborcze i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/128/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10m.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy
Jeżewo na stałe obwody głosowania i poprosił o głosowanie, w wyniku którego uchwała
została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/129/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10n.
Pan Przewodniczący przeszedł do punktu obrad, w którym wprowadzona została zmiana
i odczytał projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, który poddał pod głosowania.
Uchwała podjęta została jednogłośnie – 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XVIII/130/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii drogi
gminnej nr 030612C poprzez włączenie odcinka drogi zlokalizowanego na działkach
ewidencyjnych nr 54 i 14/7 w Belnie i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/131/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10o.
Pan Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
w trybie bezprzetargowym, poprosił o pytania lub uwagi.
Radny Sławomir Stefan zawnioskował, aby w uchwale wskazane zostało nazwisko osób
wnioskujących o wykup drogi gminnej.
Wniosek radnego Stefana został zaakceptowany i w wyniku głosowania uchwała po
wprowadzeniu stosownej zmiany została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/132/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10p.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do odczytania kolejnego projektu uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo i poprosił
o pytania. Wobec ich braku, przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/133/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10q.
Pan Przewodniczący przeszedł do projektu uchwały w sprawie określenie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poprosił
o pytania.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby ujęci zostali w podejmowanych uchwałach
dotyczących odpadów komunalnych, właściciele zabudowy rekreacyjnej, gdyż mowa jest
tylko o właścicielach nieruchomości, a należałoby również dopisać, że sprawy te dotyczą
także właścicieli nieruchomości letniskowych.
Pan Wójt odnosząc się do powyższego odpowiedział, że wypracowany zostanie projekt
uchwały zobowiązujący wszystkich właścicieli domków letniskowych do zawarcia umowy
z zakładem wywożącym śmieci, jak również opracowany zostanie regulamin porządku dla
osiedli rekreacyjnych.

Wobec braku dalszych zapytań czy uwag, Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały,
który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/1342016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10r.
Przewodniczący Rady przeszedł do odczytania projektu uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Następnie przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/135/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10s.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów pod
działalność gospodarczą.
Radny Sławomir Stefan zawnioskował, aby także w tej uchwale wskazane zostały osoby
wnioskujące o przedłużenie umowy dzierżawy. Propozycja została zaakceptowana
i w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała po wprowadzonych zmianach została
podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XVIII/136/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył kolejny punkt obrad, w którym głos zabrali:
Radny Wojciech Młyński zwrócił się z prośbą o naprawę drogi na ul. Wiśniowej, po remoncie
kanalizacji.
Radny Sławomir Stefan zaproponował zorganizowanie wspólnego spotkania z dyrektorami
szkół i przedstawicielami Kuratorium Oświaty, w celu omówienia słabych wyników
egzaminów gimnazjalnych i klas VI. Poprosił o wyrażenie zgody na odbycie spotkania
z mieszkańcami w okręgach wyborczych. Następnie przedstawił odpowiedź wójta gminy na
zapytania złożone na sesji w dniu 4 maja /odpowiedź stanowi załącznik do protokołu/.
W dalszej kolejności Pan Wójt odniósł się do zapytań radnego Jerzego Golonki, informując,
iż zostanie przeprowadzona kontrola w związku ze skargami mieszkańców Laskowic na
uciążliwe zadymienie i nieprzyjemne zapachy powstające ze spalania materiałów przez firmę
„BATER”, a sprawa przystanku autobusowego w Krąplewicach, została zgłoszona już do
Zarządu Dróg Wojewódzkich i uzyskała opinię pozytywną, jednak w dalszym ciągu będzie
przez urząd gminy monitorowana.

Pan Wójt odniósł się także do uszkodzonej nawierzchni drogi na osiedlu w Jeżewie, po
przeprowadzonym remoncie kanalizacji i poinformował, że stosowne naprawy zostaną
przeprowadzone.
Wspomniał również, że w roku bieżącym dożynki zorganizowane zostaną przy współudziale
Nadleśnictwa Dąbrowa.
W nawiązaniu do sytuacji konfliktowej trwającej w Taszewskim Polu powiedział, że
wspólnota mieszkaniowa odbędzie spotkanie z radcą prawnym, aby wypracować rozwiązanie,
w celu zażegnania trwającego sporu.
Na zakończenie Wójt poinformował o przygotowaniach do rekultywacji wysypiska śmieci
w Białych Błotach, gdzie postawione zostanie nowe ogrodzenie oraz zostanie wydzielone
miejsce na PSZOK.
Ad. 12.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XVIII sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1600 zamknął obrady sesji.
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