PROTOKÓŁ NR XIX/2016
z obrad XIX nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 25 lipca 2016 r. od godz. 1100 do godz. 1430 w sali Urzędu Gminy w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Dariusz Werkowski – Przewodniczący Rady Gminy.
W obradach nadzwyczajnej sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą
obecności udział wzięło 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Grażyna DalakOżóg, p. Henryk Rybak. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie – p. Marek Sobczak
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zaopiniowania wniosku Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu
o uznanie lasów położonych na terenie gminy Jeżewo, będących własnością Skarbu
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Osie za ochronne,
b. wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r.,
c. uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na inwestycje
pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo”,
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XIX 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. Radny
Sławomir Stefan zaproponował, aby omówić w pkt 7 sprawę związaną z „reaktywacją”

Posterunku Policji w Jeżewie, jak również zaproponował, aby w pierwszej kolejności zająć
się tematyką pkt 6a, a następnie przejść do realizacji pozostałych punktów posiedzenia.
Wobec braku uwag czy innych propozycji 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. 6a.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie o wprowadzenie
do tematyki wniosku Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych o uznanie obszarów
leśnych położonych na terenie gminy za ochronne.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie p. Marek Sobczak podziękował za stosowne zaproszenie i
przeszedł do omówienia przedłożonego wniosku /wniosek stanowi załącznik do protokołu/.
Poinformował, że od kilkunastu lat tereny będące w zarządzie lasów państwowych nie miały
wprowadzonych zmian w aktach stanowiących lasów ochronnych, które podlegają pod
poszczególne nadleśnictwa. Wobec uregulowania stosownych spraw decyzją ministra
środowiska, powstała potrzeba pozyskania opinii właściwych organów gminnych i dlatego
też, został złożony stosowny wniosek, który wskazuje obszary mające znaleźć się pod
ochroną. Następnie odniósł się do skutków zakwalifikowania danego obszaru gminy Jeżewo,
jako ochronny, gdzie argumentował, iż nie stanowią one ani pozytywnego ani negatywnego
elementu ekonomicznego dla gminy i dotyczą powierzchni ok. 365 ha. Natomiast skutki
najistotniejsze to zakaz wstępu na teren obszaru ochronnego, oprócz osób uprawnionych, co
może spowodować utrudnienia dla mieszkańców korzystających z zasobów leśnych.
Wspomniał, iż strefę ochronną powołuje konserwator przyrody bez uzgadniania, ale do
ścisłego przestrzegania. Wydzielenie lasów ochronnych związane jest z prowadzeniem
gospodarki leśnej i jej planowaniem, gdyż lasy podzielone są na trzy kategorie, tj.: 1. lasy
gospodarstwa specjalnego (czyli rezerwaty), 2. lasy ochronne (nie ma poważnych ograniczeń
do prowadzenia gospodarki leśnej), 3. lasy gospodarcze. Lasy ochronne, które występują na
terenie gminy, podzielone zostały na glebochronne, wodochronne, cenne fragmenty rodzinnej
przyrody czy ostoje zwierząt. Poinformował, że podstawą prawną upoważniającą do
powyższych działań jest ustawa o lasach, która mówi, że lasy takie należy wydzielać. Omówił
również powierzchnię obszarów ochronnych występujących w zarządzie Nadleśnictwa Osie
z uwzględnieniem terenów gminy Jeżewo.
Następnie członkowie obrad podjęli dyskusję w temacie: oznaczenia lasów ochronnych dla
użytkowników, gdzie głównie zakaz wstępu wyznaczony zostaje przy ostojach zwierząt i przy
rezerwatach, jednak obszary te, nie są w żaden sposób znakowane, głównie z powodu
kłusownictwa; konieczności założenia urządzeń ochronnych w formie tablicy informacyjnej
oraz wskazania miejsc postojowych dla mieszkańców czy innych użytkowników. Radni
omówili także sprawy śmiecenia w lasach oraz zakazu wjazdu do lasu związanego
z zagrożeniem pożarowym, jak również braku informacji wśród społeczności
o możliwościach korzystania z zasobów leśnych czy wprowadzanych zakazach wobec kogo
i z jakiego powodu.

Radny Sławomir Stefan zapytał, czy wyznaczone strefy ochronne nie będą kolidowały
z planowanymi inwestycjami na terenie sołectwa Buczek.
Pan Nadleśniczy odpowiedział, że wyznaczone strefy będą dotyczyły tylko obszaru lasów.
Kolejny temat, który został poruszony dotyczył szkód spowodowanych przez zwierzęta leśne
na terenach rolnych, ich wycena oraz wysokość rekompensaty ze strony Nadleśnictwa.
Pan Nadleśniczy poinformował również o prowadzonej inwentaryzacji stanu zwierzyny, ich
migracji z innych terenów leśnych oraz działaniach kół łowieckich w zakresie wybicia
nadwyżki populacji zwierzyny leśnej.
Wobec wyczerpania powyższej tematyki Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały
w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych
w Toruniu o uznanie lasów położonych na terenie gminy Jeżewo, będących własnością
Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Osie za ochronne i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/137/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po przyjęciu stosownej uchwały Przewodniczący obrad podziękował Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Osie Panu Markowi Sobczakowi za przyjęcie zaproszenia i wprowadzenie do
tematyki związanej z ochroną lasów.
Ad. 4.
Następnie przeszedł do punktu kolejnego, gdzie przystępując do głosowania nad przyjęciem
protokołu z obrad XVIII 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 odnosząc się do treści protokołu powiedział, że na poprzedniej sesji
podjęte zostały uchwały w sprawie zamiany gruntu gminy oraz przedłużenia dzierżawy,
w których wskazane zostały nazwiska osób biorących udział w tych czynnościach,
a w zapisach protokołu dane wnioskodawców nie występują. Zdaniem Pana Radnego
powinny, gdyż uchwała jest załącznikiem do protokołu, a na stronie biuletynu informacji
publicznej nie jest to ujednolicone, tylko trzeba przechodzić z jednej tematyki do drugiej.
Po przeprowadzonej dyskusji Radni zdecydowali, że zapisy protokołu pozostaną bez zmian.
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad przyjęciem
protokołu, w wyniku którego protokół został przyjęty– 11 głosami „za”, 1 głosem
„wstrzymującym się”, 1 głosem „sprzeciwu”.
Ad. 5.
Pan Przewodniczący przedstawił wniosek Państwa Gwizdała w sprawie dokonania zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczący miejscowości Czersk
Świecki, tj. przekształcenia działek letniskowych na działki budowlane.
Na powyższe Radni podjęli dyskusję w temacie, wyrażając negatywną opinię o wniosku,
argumentując, że w chwili obecnej obowiązuje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, który we wskazanym obszarze stanowi o zabudowie letniskowej i nie ma
wskazań do przekształcenia na zabudowę mieszkaniową. Stwierdzili, że nie ma przeszkód,
aby osoby zamieszkujące domki letniskowe dokonały zameldowania na pobyt stały czy
czasowy. Ustalono, że na chwilę obecną nie zostaną dokonane żadne zmiany w miejscowym
planie, ze względu na dodatkowe koszty z tym związane. Na zakończenie uzgodniono, że
stosowna odpowiedź zostanie przekazana wnioskodawcy.
Wobec braku dalszych wniosków czy interpelacji, Pan Przewodniczący poprosił Skarbnika
Gminy Pana Szymona Górskiego o wprowadzenie do kolejnych projektów uchwał.
Ad. 6b.
Skarbnik Gminy, powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości,
następnie powiedział: zmiany do budżetu dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 30 zł
z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, 6.000
zł to wpływ z podatku od czynności cywilno-prawnych, kolejne 6.0000 zł to środki
z ministerstwa edukacji z rezerwy oświatowej części subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
zakup środków dydaktycznych. Natomiast wydatki budżetu to kwota 13.000 zł
z przeznaczeniem na administrację publiczną, tj. 3.000 zł wynagrodzenia bezosobowe, 5.000
zł zakup energii, 5.000 zł zakup usług telekomunikacyjnych, 6.000 zł to zakup książek
dydaktycznych, który wprowadzony został na rachunek szkół podstawowych, a kwota 3.000 zł
to zakup usług pozostałych w dziale kultura fizyczna na przygotowania do Olimpiady
Sportowców Wiejskich. Wprowadzona do projektu budżetu kwota 95.589,00 zł /środki
z lokaty/, to kwota, która zwiększa deficyt budżetowy na 2016 r., ale zadłużenie gminy przez to
nie wzrośnie i przeznaczona ma zostać na remont nawierzchni hali sportowej w Jeżewie, na
której w ostatnich latach nastąpiła znaczna degradacja.
Radny Wojciech Młyński: od kiedy występuje degradacja nawierzchni? Dlaczego dopiero po
zamknięciu sekcji piłki ręcznej są plany remontowe?
Radny Sławomir Stefan: czy wcześniej do planu inwestycyjnego, był wprowadzony ten
remont. Jeśli nie, to dlaczego nie wpłynął wniosek o zabezpieczenie środków na ten cel, przy
planowaniu budżetu na 2016 r.?
Radny Wojciech Młyński: jeśli nie będzie sekcji piłki ręcznej, to co się stało ze środkami,
które klub sportowy otrzymał, jako dotację gminną w ramach konkursu i czy nastąpiły
wszystkie rozliczenia po zamknięciu tej sekcji?
Radny Sławomir Stefan: z uzyskiwanych informacji w ostatnim czasie, wynika, że obiekt ten
nie ma gospodarza, skoro nie było nawet wskazań do zaplanowania potrzebnego remontu.
Wójt Gminy: odnośnie zamknięcia sekcji piłki ręcznej, to poproszony zostanie Prezes Klubu,
w celu złożenia stosownych wyjaśnień. Remont ma dotyczyć popękanej płyty i zrobienia nowej
wylewki. Firma oszacowała remont na wskazany w projekcie budżetu koszt i zaproponowała
przeprowadzenie stosownych napraw. Jeśli jednak rada gminy nie wyrazi zgody, na remont
w roku bieżącym, to zostanie on zaplanowany na rok następny.
Radni, po przeprowadzonej dyskusji zadecydowali, że zmiana w sprawie przeniesienia
kosztów na remont hali sportowej w Jeżewie nie zostanie wprowadzona do budżetu gminy na
2016 r.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r. i przeszedł do głosowania, w wyniku
którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”, bez wprowadzania
wydatków na remont hali sportowej w Jeżewie.
Uchwała Nr XIX/138/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6c.
Następnie Pan Skarbnik wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, rada
gminy wyznacza tylko górną granicę, do której wójt gminy może zaciągać zobowiązania,
a sama realizacja jest w gestii organu wykonawczego. Wobec powyższego stosowną uchwałę
należy uchylić, ponieważ podjęta została niezgodnie z zapisami ustawy i zaistniały stan
prawny należy uporządkować.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania, a wobec ich braku odczytał projekt uchwały
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na
inwestycje pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina
Jeżewo”, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/139/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.
W kolejnych punkcie Przewodniczący obrad poprosił wójta gminy o wprowadzenie do
tematyki związanej z ponownym otwarciem Posterunku Policji w Jeżewie. Pan Wójt
przypomniał radnym, że we wcześniejszych ustaleniach rada gminy była przeciwna, aby
„reaktywować” Posterunek Policji w takim zakresie, jak funkcjonował przed likwidacją,
oprócz radnego Henryka Rybaka, który był innego zdania i uważa nadal, że temat ten
powinien zostać jeszcze raz omówiony. Nadmienił, że nastąpi otwarcie Posterunku Policji
w Dragaczu i w Bukowcu i zapytał obecnych członków rady, czy chcą aby ponownie
otworzyć PP w Jeżewie, co będzie wiązało się z określeniem lokalizacji tego obiektu, jak
i przeprowadzeniem remontu.
Radni w dyskusji argumentowali, że to nie na wniosek samorządu lokalnego nastąpiła
likwidacja Posterunku Policji, poza tym, nie zauważono, aby przez jego brak nastąpiło
zwiększenie przestępczości na terenie gminy, chyba że w kwestii przestępstw narkotykowych,
jak również uważają, że w przypadku powrotu trzeba będzie określić koszty, jakie mogłaby
ponieść gmina na przeprowadzenie odpowiedniego remontu.
Ustalono, że zostanie skierowane pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz do
wiadomości ministra spraw wewnętrznych, z zapytaniem o możliwość „odtworzenia”
Posterunku w Jeżewie, jednak bez ponoszenia znacznych kosztów przez gminę, w tym
zakresie. Na zakończenie dyskusji Wójt poinformował, że budynek, który jest po byłym PP

w Jeżewie, jest już własnością gminy i w planach jest usytuowanie tam Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Radny Wojciech Młyński zawnioskował o wyrównanie drogi na ulicy Wiśniowej w Jeżewie,
po przeprowadzonym remoncie kanalizacji na osiedlu.
Pan Wójt poinformował o spotkaniu w sprawie nieprzyjemnego zapachu z sieci
kanalizacyjnej, z którego wynika, iż należy przygotować nowe pomiary i wybudować nową
przepompownię na terenie Lipno-Piskarki, aby „rozluźnić” pozostałe przepompownie.
Zaproponował przygotowanie odpowiedniego kosztorysu i po przeanalizowaniu zaplanować
realizację na 2017 rok.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby kwotę 95.000 zł, która miała być przeznaczona na
remont nawierzchni hali sportowej, przekazać na budowę nowej przepompowni, aby jak
najszybciej zniwelować nieprzyjemne zapachy. Uważa również, iż nie została dopilnowania
inwestycja remontu kanalizacji na osiedlu w Jeżewie, gdyż przed remontem nie było „takich
zapachów”, a po remoncie są.
Pan Wójt zaproponował, aby przygotować jeszcze jedną ekspertyzę w tym temacie i wtedy
podjąć decyzję. Poinformował również o sytuacjach, gdzie mieszkańcy gminy „na lewo”
podłączyli się do wodociągu czy kanalizacji i o podjętych działaniach w zakresie
zniwelowania kosztów tych praktyk. Odniósł się do sytuacji konfliktowej w Taszewskim Polu
i o próbach zażegnania powstałych niedomówień. Nadmienił o dewastacji cmentarza
w Białym przez służby energetyczne w czasie dokonywania napraw i o zgłoszeniu zaistniałej
sytuacji Wojewodzie.
Następnie członkowie obrad sesji poruszyli temat dobudowania rehabilitacji do budynku
Gminnej Przychodni w Jeżewie, gdzie koszt takiej inwestycji to ok. 300.000 zł netto bez
ogrzewania. Wójt poinformował, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na to
zadanie.
Radny Tadeusz Makowski zapytał o ciąg dalszy spraw związanych z siłowniami wiatrowymi.
Radny Marian Romanowski poprosił o postawienie kierunkowskazów z numerami
nieruchomości na ulicy Laskowickiej w Jeżewie.
Pan Wójt odpowiedział, iż ujęte zostanie to na przyszły rok w wydatkach funduszu
sołeckiego.
Radny Maciej Warczak zapytał o modernizację drogi w Buczku.
Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma sygnału ze strony Zarządu Dróg
Powiatowych, w tym temacie, a Nadleśnictwo Osie czeka na wniosek Starostwa, aby
przekazać obiecane środki finansowe na to zadanie.
Radny Wojciech Młyński podjął temat miejsc postojowych przy jeziorze Stelchno
w Laskowicach oraz przy innych leśnych miejscach. Ustalono, że zostanie przygotowane
stosowne pismo w tym temacie i przesłane do Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa.
Radna Wiesława Ziółkowska zaproponowała wykupienie działki w centrum Jeżewa
z przeznaczeniem na cele gminne.
Na powyższe Pan Wójt odpowiedział, że wszystko zależy od posiadanych środków
finansowych, bo można byłoby wykorzystać ten teren na cele parkingowe, budowę budynku
użyteczności publicznej czy inne, ale kwestia kosztów zakupu i realizacji określonego
pomysłu jest istotna.

Radna Agnieszka Strzyżewska zapytała o budowę lub zakup nowego sprzętu na plac zabaw
przy przedszkolu w Laskowicach.
Wójt Gminy odpowiedział, że zostały zamówione potrzebne sprzęty.
W dalszej dyskusji uzgodniono, że zostaną zamówione toalety na cmentarze w Jeżewie
i w Laskowicach oraz przygotowanie podłączenia do sieci energetycznej na cmentarzach oraz
organizacja miejsc parkingowych na 1 listopada.
Radny Sławomir Stefan zawnioskował o wycięcie krzewów i przycięcie drzew przy jeziorze
Jeżewko.
Podjęty został również temat powołania stanowiska sekretarza w urzędzie gminy, aby
usprawnić pracę organizacyjną urzędu gminy.
Ad. 8.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XIX nadzwyczajnej sesji VII
kadencji Rady Gminy i o godz. 1430 zamknął obrady sesji.
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