PROTOKÓŁ NR XX/2016
z obrad XX sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 13 września 2016 r. od godz. 1230 do godz. 1300 w sali Urzędu Gminy w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Dariusz Werkowski – Przewodniczący Rady Gminy.
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności udział
wzięło 12 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Jerzy Golonka, p. Tadeusz
Makowski, p. Grzegorz Ziółkowski. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Składanie wniosków i interpelacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata
2016 – 2023.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XX 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 12 radnych, co stanowi quorum
upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak wyżej,
do którego radni, nie wnieśli żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie –
12 głosami „za”.
Ad. 4.
Nie złożono wniosków i interpelacji.

Ad. 5a.
Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wysoką Radę, poinformował, że
podjęcie uchwały wprowadzającej stosowne zmiany do WPF, związane jest z planowaną
inwestycją Powiatu Świeckiego, która również dotyczy gminy Jeżewo, a dokładnie
modernizacji drogi Świecie-Sulnowo-Piskarki-Jeżewo. Do dnia 15 września, Starostwo
Powiatowe musi złożyć wniosek o pozyskanie środków finansowych na realizację
zaplanowanego zadania z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, tzw.
„schetynówki”. Koszt całkowity tej inwestycji to ok. 7,5 mln zł . Starostwo chce pozyskać
kwotę 7 mln zł, a gmina Jeżewo ma dołożyć 400 tys. zł do tego zadania i wobec tego musi
zostać wprowadzona zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku dot.
inwestycji. Jeśli gmina Jeżewo nie wprowadzi tej zmiany do planu inwestycji, to Starostwo
Powiatowe może nie pozyskać odpowiednich środków i nie przystąpi do realizacji inwestycji.
Wójt nadmienił również, że w 2017 r., Starostwo będzie modernizowało drogę od
Nadleśnictwa Dąbrowa w kierunku Lipinek, czyli trasa do Pięćmórg.
Członkowie obrad podjęli dyskusję w temacie budowy i modernizacji pozostałych dróg
powiatowych na terenie gminy, m.in. w Dubielnie, Buczku, Skrzynkach i Czersku Świeckim.
Pan Wójt wspomniał też o modernizacji drogi z Jaszcza do Jeżewa, która będzie realizowana
etapami, gdzie etap I to odcinek drogi Jaszcz – Czersk Świecki, a następnie pozostała trasa.
Radny Sławomir Stefan zapytał czy w planie wieloletnim były środki w wysokości 400.000 zł
ujęte, czy była tylko informacja, że takie działania będą realizowane.
Radny Henryk Rybak poprosił o wyjaśnienie, co dalej z modernizacją drogi w Buczku, która
również jest własnością powiatu.
Pan Wójt odpowiedział, że odbyło się spotkanie z firmami zainteresowanymi przekazaniem
wsparcia na budowę tej drogi, ale wszelkie działania muszą zostać podjęte przez Powiat.
Zaproponował, że zorganizuje spotkanie z Panem Starostą i omówi kwestie podjęcia
konkretnych działań ze strony Starostwa.
Radny Sławomir Stefan powiedział, że jeśli jest to droga na terenie gminy, a właścicielem jest
inna jednostka samorządowa, to gmina powinna jak najbardziej być zaangażowana
w określenie działań i konkretnych decyzji, kiedy ta budowa się rozpocznie, tym bardziej, że
środki finansowe na realizację zostały zorganizowane. Powiedział, że temat tej drogi
omawiany jest ok. 2 lata. Zapytał, jakie formalne spotkanie odbyło się z zainteresowanymi,
którzy chcą współfinansować tę inwestycję i czy został sporządzony jakiś protokół z tych
spotkań? Jeśli nie, to Pan Radny uważa, że nic w tym względzie się nie dzieje.
Pan Wójt odpowiedział, że spotkania te były organizowane wspólnie z Sołtysem sołectwa
Buczek.
Radny Sławomir Stefan zapytał jakie są formalne ustalenia, konkrety?
Radny Henryk Rybak zaproponował, aby Starostwo Powiatowe określiło czas realizacji tej
inwestycji, czy to rok 2017 czy 2018, przy określonym koszcie i wtedy gmina może szukać
i rozmawiać z partnerami do współfinansowania.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy zostały spisane jakieś „listy intencyjne”
z zainteresowanymi do współpracy, bo na razie są tylko rozmowy, a żadnych konkretów nie
ma ustalonych.

Wójt Gminy zadeklarował zorganizowanie spotkania z Panem Starostą i konkretne
omówienie działań, co tej inwestycji.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby w tym spotkaniu uczestniczyli również chętni do
współfinansowania tej inwestycji oraz przedstawiciele rady gminy.
Pan Wójt przystał na powyższą propozycję.
Skarbnik Gminy wracając do pytania radnego Stefana poinformował, że inwestycja
w wysokości 400.000 zł była określona w planie inwestycyjnym w pozycji budowa
i modernizacja dróg gminnych 1.3.2.3 (wykaz przedsięwzięć do WPF), w przedziale 2013 –
2017, wobec czego limit na 2017 rok się nie zmienia. Następnie przeprosił, że podjęcie
stosowanej zmiany jest tak przyspieszone, ale wynika to ze zmiany terminów składania
wniosków na tzw. „schetynówki” do 15 września br. Nadmienił, że zmiana zostanie także
wprowadzona do wykazu inwestycji na kolejnej sesji, jak również stosowne zatwierdzenie
nastąpi w budżecie na 2017 rok. Wspomniał też, że między gminą a powiatem podpisane
zostało porozumienie na zabezpieczenie środków finansowych we wskazanej wysokości.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2016 –
2023 i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XX/140/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.
W kolejnym punkcie obrad, Pan Wójt poinformował, że w roku 2017, gmina będzie
przystępować do modernizacji oczyszczalni ścieków, z wykorzystaniem środków
zewnętrznych w wysokości ok. 4,4 mln zł . Natomiast plany na rok 2018, to wymiana
oświetlenia na oświetlenie ledowe w szacowanej kwocie ok. 500 tys. zł, o które również
zostanie złożony wniosek do urzędu marszałkowskiego.
Ad. 7.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XX sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1300 zamknął obrady sesji.

Protokołował:

Dariusz Werkowski

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

